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في لبنان.

لتنمية  ا ة  ر ا ز و ف��ي  عملنا  ع��ل��ى 
للشؤون االداري���ة وت��داول��ن��ا معه 
في مختلف الملفات، إضافة الى 
ات التي نقوم بها لنتمكن  االج��راء
في النصف االول من شهر ايار 
ينتظرها  ن نخطو خطوة كبيرة  أ
اللبنانيون، في اتجاه التوصل الى 
وضع مسودة الستراتيجية وطنية 
 أن 

ً
لموضوع الحكومة الرقمية، علما

ذلك يحتاج الى الكثير من الوقت، 
إال أنه يتحقق إذا توفرت البنية 
التحتية الصلبة والالزمة لمختلف 

العامة مجهزون لهذه االمور؟” قالت 
“من المؤكد ان هذا الموضوع يحتاج 
الى وقت، والسياسة العامة التي 
نضعها تلحظ االمر. وهناك إعادة 
تأهيل لكثير من الموظفين، وهذا 
يتطلب تحضيرا وظيفيا وقانونيا، 
اضافة الى البنى التحتية. ال نّدعي 
أننا نشكل الحكومة االلكترونية 
لتحتية  ا لبنى  ا لها  نضع  لكننا 
واالستراتيجية، وان شاء الله، بعد 
المؤتمر الكبير الذي سننظمه في 
أيار سنتمكن من اصدار خالصات 

ونتمنى  االقتصادية.  تنا  مؤشرا
أن تسمح لنا الظروف السياسية 
تحقيق ذل��ك، عبر ق��رار سياسي 
يتبنى هذا الموضوع ويعّبر عن إرادة 
تسمح باالنطالق لتنفيذه ويخفف 

من قلق المواطنين”.

التعليم الثانوي
واس��ت��ق��ب��ل ع���ون وف���د الهيئة 
االداري���ة لرابطة اساتذة التعليم 

لالستاذ الثانوي واقل نسبة درجات، 
ما دفع بآالف االساتذة الى التحرك 
واالعتصام مطالبين بإعطائهم نسب 
زي��ادة عادلة )6 درج��ات من اصل 
10( وتحسين قيمة الدرجة بنسبة 
5% وذلك بهدف تصحيح الرواتب 
المنتظر منذ اكثر من عشرين سنة.

وبعدما نّوه الرئيس عون بالجهد 
الذي يبذله االستاذ الثانوي الرسمي، 
وع���د ب���درس م��ط��ال��ب االس��ات��ذة 

الثانويين مع الجهات المعنية.
واستقبل عون وفد رابطة قدامى 

ووع��د بمتابعة ه��ذه المطالب مع 
 على حقوق 

ً
الجهات المعنية حفاظا

في  ين  عد لمتقا ا يين  لعسكر ا
مختلف االسالك العسكرية.

واستقبل عون في حضور عضو 
لنائب  ا للمقاومة”  لوفاء  ا “كتلة 
علي المقداد، وفد نقابة اصحاب 
المؤسسات والمحال التجارية في 
البقاع برئاسة محمد حسن كنعان 
الذي طلب رعاية رئيس الجمهورية 
لسياحة  ا و لتسوق  ا ن  ”مهرجا ل�
التاسع عشر” الذي تنظمه النقابة 

بالنشاطات االجتماعية واالقتصادية 
والثقافية التي تشهدها مدينة 
ع  لبقا ا ومنطقة   

ً
بعلبك خصوصا

 دعمه لها ورعايته 
ً
، مؤكدا

ً
عموما

لمطالب ابناء المنطقة، وحرصه على 
توفير االنماء المتوازن لكل المناطق 

اللبنانية ال سيما المحرومة منها.
كذلك اب��رق الرئيس ع��ون الى 
الرئيس الكولومبي خوان مانويل 
سانتوس، معزيا بضحايا الكارثة 
لتي ضربت كولومبيا  ا لطبيعية  ا

قبل ايام.

ً ً

صدى البلد

“القديس يوسف” بطلة دولّية برشلونة

س��ي��ط��رت ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
يوسف على ألقاب دولّية برشلونة 
“أورواي��س��ادي” التي شاركت فيها 
جامعات من اسبانيا وايطاليا وسويسرا 
ن. لبنا و ا  نكلتر ا و وتركيا  نيا  لما ا و
وتّوجت فرق جامعة القديس يوسف 
بألقاب مسابقات كرة القدم للصاالت 
“الفوتسال” للسيدات والرجال، وكرة 
السلة للسيدات، كما ف��ازت كايت 
ية دورة التنس للسيدات.

ّ
سعدي بفض

لقديس  ا معة  جا بعثة  ومنحت 
يوسف لقب أفضل روح رياضية في 

بعثة جامعة القديس يوسف                                                                                                                                      وكاالتالبطولة.




