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اك���د رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة م��ي��ش��ال ع���ون ان��ه 
"ل�����ن ي���وق���ع اي ق����ان����ون ع���ف���و ع���م���ن دي�����ن او 
س����ي����دان ب��ق��ت��ل ع��س��ك��ري��ي��ن، ان���ط���اق���ا م��ن 
العسكريين  ل��ش��ه��ادة  ال���وف���اء  ع��ل��ى  ح��رص��ي 
على  الحفاظ  في سبيل  استشهدوا  الذين 

االستقال والسيادة والكرامة الوطنية". 
م��وق��ف الرئيس ع��ون أبلغه ال��ى وف��د من 
عائات شهداء الجيش زاره في بعبدا أمس 
ون��ق��ل ال��ي��ه م��ط��ال��ب��ه، واب���رزه���ا "ع���دم شمول 
ق����ان����ون ال���ع���ف���و ال����ع����ام ال������ذي ي���ج���ري ال��ع��م��ل 
القراره في مجلس النواب قبل انتهاء والية 
المجلس الحالي، الذين ارتكبوا جرائم قتل 

في حق العسكريين".

الصراف
واط��ل��ع م��ن وزي��ر ال��دف��اع الوطني يعقوب 
الصراف، على مشاركته في "مؤتمر ميونيخ 
البحث  ان  ال��ص��راف  ل��ام��ن 2018". واوض���ح 
"تناول ايضا اللقاء الذي سيعقد بين وزراء 
الممهد  الدفاع في قبرص واليونان ولبنان 

للقمة الرئاسية الثاثية المرتقبة".
الدولي  "االت��ح��اد  من  وفدين  استقبل  ثم 
لاعاقة" برئاسة كولن ألن و"المنظمة العربية 
ل��اش��خ��اص ذوي االع���اق���ة" ب��رئ��اس��ة إب��ره��ي��م 
للتوقيع  لبنان  "اس��ت��ع��داد  واب���دى  ع��ب��دال��ل��ه، 
ع��ل��ى االت���ف���اق���ات ال���دول���ي���ة ال��خ��اص��ة ب��ح��ق��وق 
المعوقين، ودرس اي تعديل على االتفاقات 
التقى  كذلك،  الق��راره��ا".   تمهيدا  السابقة 
أل��ن، مدير التعليم للصم رئيس  في حضور 
االت���ح���اد ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ل��ص��م ال���دك���ت���ور حسين 
ال���ذي ش��دد على"اهمية  م��وس��ى اس��م��اع��ي��ل، 

زيادة االهتمام بالصم في لبنان".

وفد جامعي
وال��ت��ق��ى أي��ض��ًا رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 

ي���وس���ف ف����ي ب����ي����روت االب س��ل��ي��م دك����اش 
التعليمية  االدارة  م���ن  وف���د  م���ع  ال��ي��س��وع��ي 
من  والسادسة  الخامسة  الدفعتين  وط��اب 

"ماستر ادارة السامة المرورية".
وال��ق��ى ال��ب��روف��س��ور دك����اش ك��ل��م��ة لفت 
هو  اللبناني  ال��دي��ب��ل��وم  ه���ذا  "أن  ال���ى  فيها 
اليسوعية  الجامعة  بين  وثيق  تعاون  ثمرة 
وم����ؤس����س����ة ري����ن����و ال����دول����ي����ة ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة، م��م��ث��ل��ة ال���ي���وم ب���وف���د ي��رأس��ه 
اول��ي��ف��ر ف���وس���ت"، م��ش��ي��رًا ال���ى أن ال��ط��اب 
هم من لبنان وال��دول العربية. وأوض��ح "أن 
ط����اب ل��ب��ن��ان ه���م م���ن ض���ب���اط ق����وى االم���ن 
الداخلي التي توفد سنويا ضابطا او اكثر 
الكتساب  مقدمة  الماستر،  في  للمشاركة 

المعلومة ونيل الشهادة".
وأش����������������������اد رئ����������ي����������س ال������ج������م������ه������وري������ة 
السامة  إلدارة  جامعي  بتوافر"اختصاص 
ال���م���روري���ة"، م��ش��ي��را ال���ى "االرت���ف���اع الكبير 
لنسبة ضحايا السير في لبنان، وهي األعلى 
تبذلها  التي  ب�"الجهود  ون��وه   العالم".  في 
ق���وى االم���ن ال��داخ��ل��ي لضبط ال��م��خ��ال��ف��ات، 
وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن مشكلة ح����وادث ال��س��ي��ر"، 
مشددًا على "ض��رورة تبليغ المخالفين عن 

مخالفاتهم في اسرع وقت ممكن".

سجدة الصليب
واس���ت���ق���ب���ل ب���ع���د ذل������ك ال����رئ����ي����س ال���ع���ام 
نعمة  االباتي  المارونية  اللبنانية  للرهبانية 
الله الهاشم، ورئيس جامعة الروح القدس 
في الكسليك االب جورج حبيقة وامين السر 
العام للرهبانية االب ميشال ابو طقه، الذين 
اليه للمشاركة مع قرينته في  وجهوا دعوة 
العظيمة  الجمعة  الصليب يوم  رتبة سجدة 
في 30 آذار الجاري في جامعة الروح القدس 

- الكسليك.

عون: لن أوّقع أي قانون عفو 
عّمن ِدين أو سُيدان بقتل عسكريين
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