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«أوراق بنما» تهزّ العالم وتطيح برئيس وزراء إيسلندا ترحيب واسع وترقُّب شعبي لزيارة الملك سلمان غداً د التوقيف في اإلنترنت غير الشرعي
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ه1437 صفر 23 الموافق 2015

 إلى المشاركة في مؤتمرها البيئي األولLCU البيئة محمد المشنوق دعت الجامعة اللبنانية الكندية
 الحالي، في حرم الجماعة عينتورة.15ة وحلول»، في التاسعة والنصف من صباح الثالثاء

) في جامعة اليسوعية - مونو- األشرفية»Crypteة «فسحة سما» بعنوان «حلب الجريحة» في صالة (
Exبوغوصيان لينا  السوريين  التشكيليين  للفنانين  ولوحات  يدوية  اشغاال  المعرض  ويتضّمن   ،Lina

.Barham Awad و براهام عوض Salpie Baghdassarianي بغدساريان
-1905م» االديب والشاعر اللبناني الراحل جودت حيدر تحت عنوان «طرابلس تتذكر جودت رستم حيدر 

يم على مسرح «مجمع العزم التربوي» في طرابلس بحضور عبد االله ميقاتي ممثال الرئيس نجيب
معة حنفي هليل ومدير عام جمعية العزم والسعادة ماهر حسامي وعمداء واساتذة الجامعة وافراد

والسيدة صونيا فرنجية وحضور من الفاعليات الطرابلسية.
م الدينيّة في جامعة القّديس يوسف في بيروت، المحاضرة الثالثة ضمن سلسلة «ثالثاء الكلّيّة»، حاضر

لبي في موضوع «النبوّة في الالهوت العربّي المسيحّي بولس البوشّي نموذًجا».
) في قاعاتuciplibanسيحي الرابع عشر الذي ينظمه االتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان (

لياس لليوم السابع على التوالي نشاطاته المتنوعة، وأقيم لقاء حول جمعية «حماية» التي تعنى
مر الوالدة الى التاسعة عشرة.

ألعمال في الجامعة األنطونيّة برعاية السفيرة الكندية في بيروت ميشيل كامرون ومشاركتها وبالتعاون
اليومTransparency Internationalتحدة للتنمية، والجمعية اللبنانيّة للشفافية والشفافية الدوليّة ،  

ساد عند العاشرة من صباح األربعاء المقبل في حرم الجامعة  في الحدث – بعبدا.

مسؤولة عن اي تعليق يعرض والذي يمثل قول صاحبه
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مقاالت اليوم

سباق فرنسي - روسي على لعب دور
في اإلستحقاق الرئاسي.. وخيار الرئيس

التوافقي يعود للواجهة الفضائح اليومية
نذير شؤم ُيعطي إنطباعاً بأن لبنان كنظام

(يتّجه إلى السقوط ( حسين زلغوط
بين بلدة مغدوشة والزهر حكاية عشق

(وعطاء ( ثريا حسن زعيتر
حكايات الناس «رسالة حب».. من وردة! (

(فاروق الجمال
نقطة و سطر نداء دولي للسياسيين: (

(«...«نون
عودة األمبراطوريات من بوابة القوقاز (

(العميد الركن خالد حمادة
أوساط بلدية بيروت تستغرب توقيت إثارة

جنبالط لمشروع كاميرات المراقبة ( يونس
(السيد

نحيفة» لـ ليليان نمري إستعراض»
مشهدي تحكمه روح الممثلة ( محمد

(حجازي
(حديث اليوم ( الشيخ بهاء الدين سالم

سالم يجهد بحثاً عن مخارج للملفات
الخالفية المطروحة عشية مجلس الوزراء

(:( لينا الحصري زيلع
السياحة االستجمامية والدينية تستقطب

(اللبنانيين خارج بلدهم ( سامر زعيتر
عين الحلوة .. األمن المنشود .. ضمان

عودة الهدوء بديالً عن االستقرار ( هيثم
(زعيتر

نعم
ال

استطالع
هل سيتمكن القضاء من مالحقة المتالعبين

باالنترنت غير الشرعي ؟
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