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مئوية لبنان الكبير بين عون ورئيسي األميركية واليسوعية

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع النائب جميل السيد، التطورات في الباد 
والمسار الحكومي، اضافة الى عدد من المواضيع السياسية.

واستقبل في قصر بعبدا رئيس الجامعة االميركية الدكتور فضلو خوري ورئيس 
جامعة القديس يوسف االب سليم دكاش اللذين وضعا امكاناتهما بتصرفه 

"في معالجته للمسيرة الحكومية الراهنة والمسيرة االصاحية الكبرى"، واوضحا 
انهما بحثا معه في التحضيرات لاحتفال بمئوية لبنان الكبير سنة 2020، ودور 

الجامعتين فيها.
كذلك استقبل رئيس "الجمعية اللبنانية لامراض المعدية والجرثومية" الدكتور 

زاهي حلو مع العضو المؤسس والرئيس السابق للجمعية الدكتور عبد الرحمن 
البزري وعدد من اعضاء الجمعية، الذين اطلعوه على نشاطاتها ووجهوا إليه دعوة 
لرعاية المؤتمر الطبي السنوي العشرين الذي يعقد في فندق "لو رويال" - ضبيه 

في 21 شباط المقبل.
واستقبل أيضًا عائلة المدير السابق لكلية ادارة االعمال في الجامعة اللبنانية 

المرحوم باسكال عزام التي شكرته على مواساتها بغيابه. 
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