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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 
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عون يغادر �ىل نيويورك غد�
ي��غ��ادر رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة العماد 
م��ي��ش��ال ع����ون ب���ي���روت ق��ب��ل ظ��ه��ر غد 
متوجها ال���ى ن��ي��وي��ورك ل��ت��رؤس وفد 
لامم  العمومية  اجلمعية  ال��ى  لبنان 
امل��ت��ح��دة، ويلقي ي��وم االرب��ع��اء املقبل 
كلمة ل��ب��ن��ان، وس��ت��ك��ون ل��ه ل��ق��اءات مع 
االم��ني ال��ع��ام ل��امم املتحدة انطونيو 
غ��وت��ي��ري��س وع����دد م��ن رؤس����اء ال���دول 
وال����وف����ود امل���ش���ارك���ني ف���ي اجلمعية 

العمومية.
واط�����ل�����ع ال����رئ����ي����س ع�������ون على 
ال���ت���ح���ض���ي���رات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���زي���ارة 
وامل���واض���ي���ع امل��ط��روح��ة ع��ل��ى جدول 
وموقف  العمومية  اجلمعية  اع��م��ال 
ل��ب��ن��ان م��ن��ه��ا، ك��م��ا وض����ع اللمسات 
االخيرة على الكلمة التي سوف يلقيها 
ب��اس��م ل��ب��ن��ان وال��ت��ي س��ي��ت��ن��اول فيها 

شؤونا محلية واقليمية ودولية.
كما سيكون وجود الرئيس عون في 
نيويورك فرصة للبحث في التفاصيل 
للتاقي  االنسان  ب�»اكادميية  املتعلقة 
اقرتها االمم املتحدة  التي  واحل���وار« 
ي����وم االثنني  ب��أك��ث��ري��ة 165 ص���وت���ا 

املاضي.
على صعيد آخ��ر، استقبل الرئيس 

ع��ون ام��س ف��ي قصر بعبدا الرئيسة 
اجلديدة لهيئة التشريع واالستشارات 
في وزارة العدل القاضية جويل فواز 

بعد تعيينها في مهمتها اجلديدة.
ومتنى رئيس اجلمهورية للقاضية 
فواز التوفيق في مسؤولياتها، مركزا 
على »اهمية ال���دور ال��ذي تلعبه هيئة 
التشريع واالستشارات في ما يتعلق 

بعمل االدارات واملؤسسات العامة«.
واستقبل الرئيس عون في حضور 

وزير شؤون رئاسة اجلمهورية سليم 
اليسوعية  جامعة  رئيس  جريصاتي، 
االب البروفسور سليم دكاش واالمينة 
العامة ملؤسسة اجلامعة كارمن واكيم، 
ورج����ل االع���م���ال االم��ي��رك��ي اللبناني 
ندى،  االص��ل سجعان غفري وقرينته 
واطلع منهم على املبادرة التي اطلقها 
غ���ف���ري امل��ق��ي��م ف���ي والي�����ة ميشيغان 
االم��ي��رك��ي��ة، الن��ش��اء ص��ن��دوق لتقدمي 
ودع�����م م��ن��ح ج��ام��ع��ي��ة ل���ط���اب مركز 

الدروس اجلامعية في لبنان اجلنوبي 
- ال��ب��رام��ي��ة ال��ت��اب��ع جلامعة القديس 

يوسف.
وف���ي ق��ص��ر ب��ع��ب��دا ع��ائ��ل��ة الراحل 
س��ي��م��ون اس��م��ر، ال��ت��ي ض��م��ت زوجته 
واب���ن���اءه ال��ث��اث��ة وش��ق��ي��ق��ه ورئيس 
مجلس االدارة املدير العام للمؤسسة 
بيار   »LBCI« ل���ارس���ال  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
عون  الرئيس  الذين شكروا  الضاهر، 

على مواساتهم مبصابهم.
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