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رئيس الجمهورية يغادر الى نيويورك غدا
لترؤس وفد لبنان الى ا�مم المتحدة

بريوت  عون  ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  يغادر 
قبل ظهر غد االحد  متوجها اىل نيويورك لرتؤس وفد 
لبنان اىل الجمعية العمومية لالمم املتحدة، ويلقي يوم 
مع  لقاءات  له  وستكون  لبنان،  كلمة  املقبل  االربعاء 
االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوترييس وعدد من 
رؤساء الدول والوفود املشاركني يف الجمعية العمومية.
املتعلقة  التحضريات  عىل  عون  الرئيس  اطلع  واليوم، 
اعامل  جدول  عىل  املطروحة  واملواضيع  بالزيارة 
وضع  كام  منها،  لبنان  وموقف  العمومية  الجمعية 
اللمسات االخرية عىل الكلمة التي سوف يلقيها باسم 
واقليمية  محلية  شؤونا  فيها  سيتناول  والتي  لبنان 
نيويورك  يف  عون  الرئيس  وجود  سيكون  كام  ودولية. 
فرصة للبحث يف التفاصيل املتعلقة بـ»اكادميية االنسان 
بأكرثية  املتحدة  االمم  اقرتها  التي  والحوار»  للتالقي 

١٦٥ صوتا يوم االثنني املايض.
ظهر  قبل  عون  الرئيس  استقبل  آخر،  صعيد  عىل 
الترشيع  لهيئة  الجديدة  الرئيسة  بعبدا  امس يف قرص 
واالستشارات يف وزارة العدل القاضية جويل فواز بعد 

تعيينها يف مهمتها الجديدة.
يف  التوفيق  فواز  للقاضية  الجمهورية  رئيس  ومتنى 
مسؤولياتها، مركزا عىل «اهمية الدور الذي تلعبه هيئة 

االدارات  بعمل  يتعلق  ما  يف  واالستشارات  الترشيع 
واملؤسسات العامة».

رئاسة  شؤون  وزير  حضور  يف  عون  الرئيس  واستقبل 
القديس  جامعة  رئيس  جريصايت،  سليم  الجمهورية 
العامة  واالمينة  دكاش  سليم  الربوفسور  االب  يوسف 
ملؤسسة الجامعة كارمن واكيم، ورجل االعامل االمرييك 
واطلع  ندى،  وقرينته  غفري  سجعان  االصل  اللبناين 
منهم عىل املبادرة التي اطلقها غفري املقيم يف والية 
ودعم  لتقديم  صندوق  النشاء  االمريكية،  ميشيغان 
منح جامعية لطالب مركز الدروس الجامعية يف لبنان 

الجنويب - الربامية التابع لجامعة القديس يوسف.
وعرض االب دكاش ماهية مبادرة غفري يف دعم الجيل 
اللبناين الشاب، واثنى الرئيس عون عىل املبادرة، شاكرا 
االم  وطنه  تجاه  ابداها  التي  «العاطفة  عىل  غفري 

واللبنانيني السيام الجيل الشاب منهم».
ويف قرص بعبدا عائلة الراحل سيمون اسمر، التي ضمت 
زوجته وابناءه الثالثة وشقيقه ورئيس مجلس االدارة 
املدير العام للمؤسسة اللبنانية لالرسال «LBCI» بيار 
مواساتهم  عىل  عون  الرئيس  شكروا  الذين  الضاهر، 
مبصابهم. ونوه الرئيس عون بانجازات املخرج الراحل 

الفنية والثقافية.
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