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ذوو الحاجات الخاصة والمؤسسات التي ترعاهم من أولوياتي

عون :لن أوقع أي قانون عفو عمن أدين أو سيدان بقتل عسكريين
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان االهتمام بذوي
الحاجات الخاصة والمعوقين والمؤسسات التي ترعاهم ،هو من
اولوياته النه يولي عناية خاصة باالنسان.
صدى البلد

موقف الرئيس عون جاء خالل
ا ستقبا له ف��ي قصر بعبد ا ،في
حضور المساعدة الرئيسية لرئيس
الجمهورية رئيسة الهيئة الوطنية
لشؤون المرأة اللبنانية السيدة
كلودين ع��ون روك��ز ،وف��د االتحاد
الوطني لجمعيات المعوقين في
لبنان ال���ذي ض��م مسؤولين عن
المؤسسات العاملة مع ذوي االعاقة
في لبنان والمجلس الوطني للخدمة
االجتماعية.
ّ
ورح���ب الرئيس ع��ون بالوفد،
مشددا على “اننا نحمل عبء ارث
كبير م��ن س��وء اس��ت��خ��دام المال
العام اوص��ل البالد الى  86مليار
دوالر من الدين ،وقد اتخذنا قرارا
بحسم  %20من موازنة كل وزارة
تخفيضا للعجز” .وقال“ :هناك 340
جمعية ومؤسسة اهلية ودينية
من بينها  103جمعيات تهتم
برعاية وتأهيل ذوي االعاقة ،كما
وان هناك  263جمعية استفادت
من تقديمات ومساهمات وزارة
الشؤون االجتماعية للعام .2017
وفي الحصيلة هناك  603جمعيات
دينية ومؤسسات متعاقدة تستفيد
م��ن تقديمات ال����وزارة ،تبين ان
البعض منها وهمي وبعض آخر
ال يقوم بالمهام المطلوبة منه”،
مشيرا الى انه اعطى توجيهاته
ف��ي م��ا يتعلق بهذه الجمعيات
الوهمية من اجل الغاء التقديمات
لها في الموازنة على ان يكون مردود
التقديمات الى الجمعيات االساسية
والعاملة فعليا .

التحالف الدولي لالعاقة
وفي االطار االنساني نفسه ،عرض
الرئيس عون مع رئيس وفد االتحاد
ال��دول��ي لالعاقة كولن ال��ن ووف��د
من االتحاد ومن المنظمة العربية
لالشخاص ذوي االع��اق��ة ،ش��ؤون
المعوقين ومطالبهم والصعوبات
التي يعانون منها ،وباالخص الصم
و كيفية مسا عد تهم ف��ي لبنا ن
والمنطقة.
بداية ،تحدث رئيس المنظمة
الحاجات
العربية لالشخاص ذوي
ً
الخاصة ابراهيم عبد الله ،شاكرا
باالشخاص
للرئيس عون اهتمامه
ً
ذوي الحاجات الخاصة ،مشيرا الى
ان وفد االتحاد الدولي لالعاقة قرر
رغم التحديات ،عقد اجتماعه في
بيروت وتنظيم اه��م النشاطات
الدولية المتعلقة بشؤون التحالف
على االراضي اللبنانية.
ثم تحدث السيد أل��ن ،وتولت
السيدة ربيكا الد ترجمة ما يقوله
كونه يتحدث بلغة االشارة ،فأعرب
�ادة ال��وف��د للتواجد في
ع��ن س��ع�ّ ً
مثمنا االهتمام الذي يوليه
لبنان،
لبنان والرئيس عون لذوي الحاجات
التحالف
الخاصة .ولفت ألن الى انً
ً
الدولي يضم  14عضوا اقليميا
ً
ودوليا .واذ شدد على التقدير الذي
يلقاه السيد ابراهيم عبد الله ضمن
التحالف ،اشار الى اهمية المنظمة
الشرق االوسط
العربية لالعاقة في ً
والعالم العربي ،معتبرا ان العمل
الذي يجري في لبنان مذهل بالفعل.

واضاف“ :التحالف الدولي لالعاقة
يمثل االشخاص المعنيين وذويهم
ومن يهتم بهم ،وانه لشرف لنا ان
نكون في لبنان وان نعمل معكم
في العالم العربي لتحقيق االهداف
واق��ام��ة النشاطات الكبيرة التي
وضعناها”.
كما تحدث المدير التنفيذي
للتحالف فالديمير كوك ،فنقل دعم
التحالف للرئيس عون في السعي
الى المصادقة على اتفاق حقوق
ذوي الحاجات الخاصة رغم صعوبة
المسألة وتطلبها لبعض الوقت،
“لكن التحالف يقف الى جانبكم”.
واوض��ح ان العمل ج��ار لمساعدة
لبنان في مسألة النازحين السوريين
والتحديات الصعبة التي تفرضها،
وان التحالف سيعمد الى مساعدة
ذوي الحاجات الخاصة من النازحين
والى استقدام منظمات عدة دولية
لهذه الغاية.
واعلن ان التحالف سيشارك في
تنظيم قمة دولية لالعاقة ستعقد
في لندن وتركز على اوضاع النازحين
في تموز المقبل ستكون االولى من
نوعها ،بالتعاون مع الحكومتين
البريطانية والكينية ،وسيتم ارسال
دعوة للبنان للمشاركة فيها.

الرئيس عون

ً
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
ً
مشيرا ال��ى وج��ود مؤسسات في
لبنان تعنى بمساعدة االشخاص
الذين يحتاجون الى عناية خاصة.
واضاف“ :نحتاج من حين الى آخر
الى دعم للقيام بهذه المهمة وتلبية
حاجات المعوقين ،ولكننا مستعدون
لمواكبتكم عبر التقنيات واالساليب
الحديثة التي تعتمدونها” .كما
ابدى الرئيس عون استعداد لبنان
للتوقيع على االتفاقات الدولية
ّ
المعوقين ،ودرس
الخاصة بحقوق
تعديل على االتفاقات السابقة
اي
ً
تمهيدا القرارها .واشار الى وجود
ّ
الصم
مدارس في لبنان لمساعدة
والمصابين باعاقات جسدية اخرى،
وقوانين تحفظ حقوقهم بالعمل
واندماجهم في المجتمع بطريقة
سليمة  “ ،و سنعمل على تعز يز
المراقبة م��ن اج��ل تطبيق هذه
القوانين”.
كذلك ،التقى الرئيس عون في
حضور السيد الن ومدير التعليم
للصم رئيس االتحاد اللبناني للصم
الدكتور حسين موسى اسماعيل
الذي اشار الى اهمية زيادة االهتمام
بالصم في لبنان ،كما تحدث عن
التنسيق القائم مع االتحاد العالمي
للصم الذي يتابع اوضاع  70مليون
شخص اصم %80 ،منهم ال يتلقون
التربية الالزمة لمساعدتهم على
تجاوز اعاقتهم.
وجدد الرئيس عون التأكيد على
اهتمامه ب��اوض��اع ذوي الحاجات
الخاصة ومتابعته كل القوانين
والتنظيمات التي ترعاها.

الكسليك.

خريجو “الماستر”
في السالمة المرورية

ً
عون متوسطا أهالي شهداء الجيش

العسكرية ،خالل استقباله وزير
الدفاع الوطني يعقوب الصراف
الذي اطلع رئيس الجمهورية على
مشاركته في مؤتمر ميونيخ لالمن
 2018واللقاءات التي عقدها على
هامشه وال��ت��ي رك��زت على شرح
موقف لبنان من االحداث الداخلية
واالقليمية .واوضح الوزير الصراف
ان البحث تناول ايضا اللقاء الذي
سيعقد بين وزراء الدفاع في كل
من قبرص واليونان ولبنان الممهد
للقمة الرئاسية الثالثية المرتقبة.
وت��ن��اول البحث اي��ض��ا ع���ددا من
المواضيع التي تهم المؤسسة
العسكرية والتعاون بينها وبين
الدول الصديقة.

داالتي ونهرا

عائالت شهداء الجيش اللبناني
وعرض الرئيس عون مع وفد من
عائالت شهداء الجيش اللبناني
اوضاعهم واستمع الى مطالبهم،
وابرزها عدم شمول قانون العفو
العام الذي يتم العمل على اقراره
ف��ي مجلس ال��ن��واب قبل انتهاء
والي���ة المجلس ال��ح��ال��ي ،اولئك
الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق
العسكريين.
عون انه يتابع
وقد أكد الرئيس ً
هذا الموضوع انطالقا من حرصه
على الوفاء لشهادة العسكريين
ال��ذي��ن اس��ت��ش��ه��دوا ف��ي سبيل
الحفاظ على االستقالل والسيادة
والكرامة الوطنية ،وانه لن يوقع

اي قانون عفو عمن ادين او ُ
سيدان
بقتل عسكريين.

االباتي نعمة الله الهاشم
وفي قصر بعبدا ايضا ،الرئيس
العام للرهبانية اللبنانية المارونية
االباتي نعمة الله الهاشم ورئيس
جامعة الروح القدس في الكسليك
االب ال��ب��روف��س��ور ج���ورج حبيقة
وامين السر العام للرهبانية االب
ميشال اب��و طقه ،الذين وجهوا
دعوة للرئيس عون واللبنانية االولى
للمشاركة في رتبة سجدة الصليب
يوم الجمعة العظيمة في  30آذار
الجاري في قاعة البابا يوحنا بولس
الثاني في جامعة الروح القدس في

الرئيس عون

الوزير يعقوب الصراف
والى االهتمام بالشؤون االنسانية
واالجتماعية ،تابع الرئيس عون
االوضاع العامة في البالد وال سيما
االمنية منها وحاجات المؤسسة

وفي قصر بعبدا ،رئيس جامعة
القديس يوسف في بيروت االب
البروفسور سليم دكاش اليسوعي
م��ع وف��د م��ن االدارة التعليمية
وط����الب ال��دف��ع��ت��ي��ن الخامسة
والسادسة من ماستر ادارة السالمة
المرورية في الجامعة.
وق��د القى البروفسور دكاش
كلمة شكر فيها الرئيس عون على
استقباله طالب “الماستر” في
السالمة المرورية وقال ”:إن هذا
الدبلوم اللبناني هو ثمرة تعاون
و ثيق بين ا لجا معة ا ليسو عية
ومؤسسة رينو الدولية للمسؤولية
ا ال جتما عية  ،ممثلة ا ليو م بو فد
يرأسه السيد اوليفر فوست ،حيث
وضعت الجامعة خيرة االساتذة
واالختصاصيين في مرافقة الطالب
وت��دري��س��ه��م وتأهيلهم ،وجل
الطالب هم من المهندسين او من
الذين نالوا الشهادات الجامعية
ا لمتقد مة  .ا م��ا مؤ سسة ر ينو،
فهي وضعت مقدراتها التقنية
عبر اختصاصييها ،والمادية عبر
برنامج منح يغطي الجزء االكبر
من كلفة دراسة الطالب .وطبيعة
ه��ذا الماستر ان��ه مفتوح على
جميع البلدان العربية بما فيها
ل��ب��ن��ان .وف��ي ال��دف��ع��ة الخامسة
التي نالت شهادتها متخرجون
م��ن ال��م��غ��رب وال��ج��زائ��ر ومصر
وفلسطين واليمن وتونس ،وطالب
لبنان هم من ضباط ق��وى االمن
الداخلي التي توفد سنويا ضابطا
او اكثر للمشاركة في الماستر
مقدمة الكتساب المعلومة ونيل
الشهادة .والى الدفعة الخامسة من
المتخرجين ،هنالك في هذا الوفد
مجموعة طالب الدفعة السادسة
من الماستر وهم ايضا من مختلف
البلدان في الوطن العربي ومن قوى
االمن الداخلي .ان شعارنا فخامة
الرئيس ،ما دامت ضحايا تسقط
على الطرقات ،فواجبنا االسهام
في التوعية واعداد الكوادر التي
تستطيع ادارة الحركة المرورية
وتوفير االفضل للسائق ليصل
سالما ال��ى بيته وعمله .وحاليا
هنا ك حملة تصا عد ية لعشر ة
فنانين لبنانيين كرسوا صورتهم
ووق��ت��ه��م معنا ل��دع��م التوعية
والسالمة المرورية”.

عون يقبل طفلة من ذوي الحاجات الخاصة

داالتي ونهرا

ً
ورد الرئيس عون مشيدا بوجود
اختصاص جامعي إلدارة السالمة
المرورية ،مع تجاوز ع��دد ضحايا
�ع��ال��م ع��دد ضحايا
السير ف��ي ال� ً
الحروب ،ومشيرا الى االرتفاع الكبير
لنسبة ضحايا السير في لبنان ،وهي
األعلى في العالم“ ،وذلك في الغالب
م��رده ال��ى السرعة وع��دم احترام
االشارات المرورية”.
وأضاف“ :بدون مراقبة وعقاب،
لن ننجح في تخفيض عدد ضحايا
حوادث السير .فليس هدف عقوبة
السير تمويل خزينة ال��دول��ة ،بل
تربية المواطن على حسن القيادة”،
ً
الفتا الى عدم توافر التجهيزات
المرورية واالضاءة على الكثير من
طرقات لبنان“ ،وه��ذا يحتاج الى
ورشة كبيرة ،ألن إعمار االنسان هو
من اعمار البالد”.

