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«المقاوالت ال�سيا�سية» لن تنقذ م�صر
 د .وفيق ابراهيم

 فارس رياض الجيرودي
دم��اء المقاومين تنير طريق األم��ة نحو النهوض والتح ّرر،
�س��ام وع�م��ر المختار
ه�ك��ذا فعلت ب��األم��س دم ��اء ع��زال��دي��ن ال�ق� ّ
وعباس الموسوي وعبد العزيز الرنتيسي وأحمد ياسين ،وهذا
ما تفعله اليوم دم��اء ق��ادة المقاومة الذين سقطوا على أرض
الجوالن .فهذه الدماء لم تثبت ما ت ّم إثباته م��رارا ً وتكرارا ً عن
عدالة المعركة التي يخوضها ك ّل من الجيش العربي السوري
وحزب الله في سورية فحسب ،بل برهنت أنّ الحرب السورية
الحالية هي المواجهة الحاسمة للقوى التي تحمل لواء تحرير
األم��ة مع التحالف ال��ذي أع��اق نهوضها طويالً ،وظ� ّل مستترا ً
لعقود طويلة قبل أن يسقط آخ��ر قناع يختفي وجهه القبيح
خلفه في الجوالن ،إنه تحالف «إسرائيل» الموضوعي مع قوى
التخلف الديني والعمالة للغرب في األمة ،والتي تمثلها بوضوح
الوهّابية السياسية.
بعد ما ح��دث في القنيطرة ،لم يعد في استطاعة المطبلين
من المرتزقة على موائد شيوخ النفط وال ��دوالر ،المخادعين
لشعوبهم م��ن النخب الدينية والثقافية والسياسية العربية
أن يختفوا وراء شعار الديمقراطية وحقوق اإلنسان أو وراء
الشعارات الطائفية ،وه��م يطلقون سهام كتاباتهم وخطبهم
الخائبة على الجيش السوري والمقاومة اللبنانية ،فيما يخوض
الطرفان معركتهما في سورية لصالح األم��ة كلها ض� ّد قوى
اإلرهاب المتحالفة مع «إسرائيل» .فها هي دماء الشهداء تشهد
على «جبهة النصرة» التي سبق وداف��ع عنها وب� ّرر لها منظرو
الثورة «المعتدلون» ُمدّعو اإلس�لام والعروبة (معاذ الخطيب
وج��ورج صبرا وحسن عبد العظيم) ،ها هم مقاتلو «النصرة»
وحليفها «الجيش الحر» يقاتلون بغطاء جوي «إسرائيلي» في
ال �ج��والن ،وب��دع��م لوجيستي م��ن قبل جيش ال �ع��دو ،وه��ا هي
الوهّابية تلتقي مع الصهيونية في خندق واح��د وعلى سرير
واحد في مستشفيات «إسرائيل».
يعلِّمنا التاريخ أنّ األمم ال تنجز إصالحها الديني والفكري
والثقافي ف��ي ال�غ��رف المغلقة ،وكنتاج لمناظرات الفالسفة
وعلماء االجتماع والدين ،بل إنّ األفكار تكتسب مشروعيتها
من نزولها إلى أرض الواقع ومن خالل تصادم معتنقيها في
ترسخ
ساحات الوغى وعلى طول خطوط خنادق القتال .هكذا َّ
اإلسالم كثورة دينية وفكرية واجتماعية ،وهكذا قامت حركة
اإلص�لاح الديني في أوروب ��ا .وإذا كانت أوروب��ا قد احتاجت
إلى قرنين من الحروب الشرسة حتى أنجزت حركة اإلصالح
فيها ،تلك الحركة التي انطلقت من ألمانيا في مواجهة تغول
الكنيسة الكاثوليكية وتألهها وتحولها إلى جاب لألموال باسم
بيع صكوك الغفران ،فإنّ أمتنا اليوم تشهد في سورية معركة
حاسمة لتحرير دينها وعقلها من براثن العبث الذي مارسته
النخب الدينية واإلعالمية المتمولة بمال النفط الخليجي خالل
العقود األربعة الماضية التي تلت توقيع معاهدة «كامب ديفيد»
وتفكيك المشروع الناصري ،وبدء ما سمي بالحقبة السعودية
في الثقافة والدين والسياسة في العالم العربي.
لقد حولت الوهّابية السياسية دينا ً عظيما ً كاإلسالم ،إلى
أداة لخوض المعارك السياسية لصالح الغرب في مواجهة
الشيوعية حيناً ،وفي مواجهة إيران الثورة حينا ً أخر ،ثم لتدمير
المجتمعات العربية في ك ّل من العراق وليبيا وسورية أخيراً،
وهي ،في ك ّل ما سبق ،لم تختلف عن الصهيونية كأدة فكرية
لتزييف األدي��ان وحرفها عن قضيتها األخالقية األساسية،
وتحويلها إل��ى أداة لخدمة اإلمبريالية الغربية ،وإل��ى طلقة
تستخدمها في مواجهة أعدائها خالل معاركها الهادفة إلى إدامة
التحكم الغربي في العالم وإشباع نهمه الالعقالني والالمحدود
إلى نهب ثرواته.
لقد استخدم الغرب الصهيونية إلع��ادة قولبة اليهودية في
العالم والمسيحية ف��ي أم�ي��رك��ا ،بما يناسب االستراتيجيات
االستعمارية ،كما استخدم الوهّابية من أجل صهينة اإلسالم،
أي من أجل تحويله إلى مجموعة من األساطير التي تبيح القتل
األعمى لصالح خدمة االستراتيجيات الكولونيالية ،لذلك فإنّ
معركة الجيش السوري وح��زب الله في سورية اليوم ليست
معركة ت�ح� ّرر ون�ه��وض ال�ع��رب والمسلمين فحسب ،ب��ل إنها
معركة حاسمة على طريق تحرير األديان المشرقية من العبث
اإلمبريالي الغربي .هي معركة تحرير الدين والعقل في مواجهة
محاولة إسقاطهما.

خفايا
خفايا

تعاني مصر من مسائل شديدة الخطورة ،ال تكفي الخطابات
الحماسية للمشير السيسي إليجاد حلول لها ،على الرغم
من أدائ��ه التمثيلي المتمكن .فاإلرهاب «اإلسالموي» يضرب
االستقرار السياسي للبالد ،مستهدفا ً مؤسساتها العسكرية
وبشرها وحجرها .كما أنّ االقتصاد المصري يتراجع على
نحو مخيف ،بدليل أنّ نسبة المصريين الذين يعيشون تحت
خط الفقر زاد عن الخمسين في المئة ،إلى جانب  35في المئة
من الفقراء ،ما يعني أنّ الطبقة الوسطى واألغنياء ال يشكلون
أكثر من  15في المئة فقط من الشعب.
يؤسف
وتشير هذه األرقام إلى انهيار اقتصادي كامل ،وما َ
له أنّ التعامل مع هذه األرقام ال يزال يتم بالخطابات المسرحية
ومحاوالت استجداء معونات وقروض «سياسية» من بلدان
الخليج ،هذا إلى جانب عدم تمكن السيسي من وقف التالعب
األثيوبي بحصص مصر التاريخية م��ن مياه النيل ،فهناك
سدود ُتبنى عليه لحجز المياه بمعونة «إسرائيلية» علنية.
أما المسألة الثالثة ،فهي استمرار «تغييب» الدور اإلقليمي
لمصر ال��ذي كان يربط بين السياسي واالقتصادي ،متيحا ً
إم��داد االقتصاد بموارد دعم متنوعة على مستوى السياحة
والهبات والقروض والمشاريع المشتركة.
وبالعودة إل��ى اإلره��اب ،فهو لم يعد حكرا ً على «اإلخ��وان
المسلمين» ،فهناك «داعش» و»النصرة» و»أنصار بيت المقدس»
و»التكفير والهجرة» وعشرات التنظيمات المشابهة الفلسطينية
والمصرية.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أنّ مم ّولي هذه التنظيمات ومدربيها
ومسلحيها ه��م أص��دق��اء م �ص��ر ،أي دول ال�خ�ل�ي��ج وتركيا

واالستخبارات الغربية ،باعتراف المسؤولين األميركيين
وتعزيز هيومن رايتس .أما الحليف األيديولوجي لإلرهاب
فهو وبك ّل أسف ،بعض زوايا األزهر المؤيدة للسلفية التكفيرية
وآالف المساجد والجمعيات الدينية ال�ت��ي ُت ��د ّرس القراءة
الوهابية لإلسالم ،بمعونة البترودوالر الذي يرفع منسوب
«اإليمان» واإلرهاب في آن معاً.
هناك إجماع على وجود بيئات حاضنة للسلفيات التكفيريات
في مصر ،قد ال يكفي الح ّل العسكري إللغائها ،وترياق السم
موجود في جامع األزهر ،بعد تطهيره من «الزوايا الداعشية»
المنتشرة بين سطور بعض الفتاوى التي يطلقها وفيض المال
النفطي لبعض مشايخه.
أم��ا ع��ن ال �ت��و ّرط الفلسطيني ف��ي اإلره ��اب المصري ،فهو
جزء بنيوي من إرهاب اإلخوان المسلمين ،ولن يندثر إال مع
«اإلخ��وان» الذين ي��ؤدّون األدوار الشريرة نفسها في العراق
واليمن وليبيا.
لذلك فإنّ استقرار مصر رهن بمعادلة متعدّدة فيها األزهر
وال��دي��ن المعتدل وال�س�ي��اس��ة واالق �ت �ص��اد المنتج واإلع�ل�ام
الوطني ...وأخيرا ً الجيش المصري.
أم��ا خ��ارج�ي�اً ،فليس أم��ام مصر إال التحالف م��ع سورية
وال�ع��راق وت�ب��ادل المعلومات األمنية لقطع عالقات التمويل
بين اإلرهابيات المصرية ومراكزها في الخليج وتركيا .من
هنا فقط ،تعود مصر إلى التاريخ وتكبح الجموح األثيوبي
باالستحواذ على نهر النيل.
تتجاهل مصر حتى اآلن ه��ذه الحقائق المؤكدة أميركيا ً
وغربيا ًومن قبل المخابرات المصرية أيضاً ،وتذهب الستجداء
الخليج ،هباتٍ وقروضاً .وقد يكون اقتصادها المأزوم السبب
توجهاتها السياسية وه��و م��ا ي �ب � ّرر أخ �ط��اءه��ا ،نسبياً،
ف��ي ّ
بالنسبة إلى االقتصاديين ،لك ّن السؤال الذي يطرح نفسه :هل

جيرو ا�ستكمل عر�ض الم�ساعي الفرن�سية
لإنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي مع الم�س�ؤولين

عون مجتمعا ً إلى الموفد الفرنسي
استكمل مسؤول دائرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا جيرو جولته
على المسؤولين والقيادات السياسية للبحث في إنجاز
االستحقاق الرئاسي ،وزار أمس رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال ع��ون ،في دارت��ه في الرابية،
يرافقه السفير الفرنسي باتريس باولي ،في حضور
النائبين سيمون أبي رميا وآالن عون والمسؤول عن
العالقات الديبلوماسية في التيار الوطني الحر ميشال
دي شادرافيان.
كما التقى كالً من :الرئيس أمين الجميل في دارته
في سن الفيل ،ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط الذي استبقاه إلى مائدة الغداء في دارت��ه في
كليمنصو ،ورئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة
في مكتبه في بلس.

كما زار الموفد الفرنسي مسؤول العالقات الدولية في
«حزب الله» عمار الموسوي ،وجرى خالل اللقاء مناقشة
األوضاع في لبنان والمنطقة .كذلك ت ّم التطرق إلى ملف
رئاسة الجمهورية والمساعي التي يبذلها المسؤول
الفرنسي على هذا الصعيد ،سواء في جوالته على بعض
العواصم اإلقليمية أو خالل محادثاته التي أجراها مع
المسؤولين الرسميين والقيادات السياسية في بيروت.
وك��ان ال��م��وس��وي زار سفيرة إسبانيا ميالغروس
إيشيفاريا وقدم لها التعزية بمقتل الجندي في القوة
اإلسبانية فرانسيسكو خافيير توليدو األسبوع الماضي،
ودان االعتداء «اإلسرائيلي» الذي أدى إلى مقتله.
وأك���د «أنّ إس��رائ��ي��ل تتحمل المسؤولية الكاملة
ع��ن التصعيد ال��ذي شهدته المنطقة خ�لال األسابيع
الماضية».

التقى العربي وبابا الأقباط و�شيخ الأزهر

دريان :لتح�صين الوحدة على �أ�س�س
المواطنة والعي�ش الواحد
في إطار زيارته الرسمية إلى مصر ،التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان بابا األقباط في األنبا تواضروس الثاني ،في حضور مفتي
الديار المصرية الشيخ شوقي عالم والوفد المرافق للمفتي دريان وكهنة من
الكنيسة القبطية ،وذلك في المقر البابوي في العباسية في القاهرة.
وبحث المجتمعون في تعزيز العالقات اإلسالمية ـ المسيحية ،فأكد
تواضروس «أنّ ثقافة قبول اآلخر هي المفتاح للعيش المشترك ،والتنوع
في أي بلد هو مصدر غنى وإثراء إلنسانية اإلنسان للعيش بمحبة وينبغي
المحافظة على القيم المشتركة لحقوق اإلنسان».
ودع��ا دري��ان ،من جهته ،إلى «تحصين الوحدة اإلسالمية ـ المسيحية
المبنية على أسس المواطنة والعيش الواحد بين مختلف الطوائف في أي
بلد عربي ،وصونهما من أي تأثير لألحداث في المنطقة» ،مؤكدا ً «أنّ الوحدة
الوطنية في لبنان ومصر كانت وستبقى دائما ً مثاال ً يحتذى في ثقافة العيش
المشترك بين المسلمين والمسيحيين» .كما ش��دّد على أهمية «التواصل
والتالقي بين المسلمين والمسيحيين لترسيخ قيم الحوار والتعاون وتعزيز
العيش المشترك ونبذ التفرقة والفتنة والعمل حضاريا ً على تنمية المجتمع»،
منوِّها ً «بوعي الشعب المصري وحكمة قياداته السياسية والدينية في هذه
المجاالت».
والتقى مفتي الجمهورية أيضاً ،شيخ األزه��ر الدكتور أحمد الطيب في
مق ّر مشيخة األزهر في القاهرة ،مؤكدا ً «الحرص على مواجهة ثقافة الغرائز
والفتن والتطرف الديني التي تشوه صورة اإلسالم والمسلمين والعمل على
تعزيز الخطاب الديني الهادف إلى تحصين الساحة اإلسالمية والوطنية».
كما التقى األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي أمل «أن
يصل اللبنانيون إلى ح ّل سريع ألزماتهم بالحوار والتفاهم وتغليب المصلحة
الوطنية اللبنانية».

لدول الخليج مصلحة في دعم بنيوي القتصاد مصر؟ ولماذا
االس�ت�م��رار ف��ي تقديم هبات وق��روض ال تكفي حتى سكان
مالطة؟ لماذا ال تسعى دول الخليج إلى تنفيذ مشاريع اقتصادية
منتجة في مصر تؤمن إنتاجا ً دائما ً وازدهارا ً مستمراً؟
إنّ مجمل هذه التساؤالت يؤكد أنّ هناك مشروعا ً لإلمساك
بمصر في شكل تدريجي ال يعيد إليها دوره��ا اإلقليمي وال
يقيها ش ّر االنهيار ،لكنه يستفيد منها فقط في لعبة صراعات
المحاور في وجه إيران .لذلك يعتقد الخبراء أنّ تنسيق مصر
م��ع س��وري��ة وال �ع��راق ه��و حاجة إقليمية ض��روري��ة لمكافحة
اإلرهاب الواحد الذي يضرب هذه البلدان ،وفي اإلمكان دائما ً
االنفتاح على الصين وروسيا وألمانيا ودول «بريكس» والهند
والخليج ،مشكلين مع إيران معادلة قوية في الشرق األوسط
بوسعها التأسيس لعالقات اقتصادية عميقة ذات بنية إنتاجية.
ويبقى هذا الكالم من دون قيمة ،إال إذا باشرت مصر تنسيقا ً
مع سورية لمحاربة اإلرهاب وإبعاد «إسرائيل» وتركيا ،ليس
على قاعدة استعداء الخليج ،بل لمحاولة تأمين ضمانات له من
أي اعتداءات خارجية وضمن النصاب والتوازن العربيين.
المطلوب زع��ام��ة مصرية ف��ي حجم ج�م��ال عبد الناصر
تستوعب مكانة مصر وتطورات اإلقليم وموقع بالد الشام في
قلب تاريخ المنطقة .فما معنى جامعة عربية ال تضم سورية؟
وه��ل يستطيع حكام الخليج وخادمهم العربي التعبير عن
الطابع الحضاري للمنطقة الممتد إلى آالف األعوام؟ المطلوب
زعامة مصرية ال تخترع عداوات لمصر مع سورية وإيران،
إرضاء للسعودية وأميركا و»إسرائيل» ،والمعتقد أنّ السيسي
يعرف أنّ طريق مصر إلى المشرق تم ّر في بالد الشام ومنذ
ألف عام تقريباً.
لذلك يأمل محبّو مصر أن يستوعب المشير هذه المعادلة
وال يكون شبيها ً بحسني مبارك أو اسماعيل ياسين.

ث ّمن مرجع سياسي
العملية األمنية التي
ت ّمت أخيرا ً في سجن
رومية لضبط تحركات
ونشاطات الموقوفين
اإلسالميين في قضايا
تمس أمن الدولة في
ّ
السجن المذكور ،معتبرا ً
أنّ هذا اإلنجاز المه ّم
نقطة إيجابية في سجلّ
وزير الداخلية نهاد
المشنوق ،لكن المرجع
تساءل لماذا حتى اآلن
لم ُيحاكم َمن كان يز ّود
الموقوفين بأجهزة
االتصال المتن ّوعة
والمتط ّورة التي كان
البعض يدير بواسطتها
العمليات االرهابية
التي نفذت في عدد من
المناطق اللبنانية.

دان تفجير دم�شق و�إعدام الك�سا�سبة

مجل�س الوزراء �أكد ت�أمين التغطية الكاملة
للجي�ش والقوى الأمنية لمواجهة الإرهاب
أك��د مجلس ال����وزراء «أنّ لبنان
ي���خ���وض م��ع��رك��ة ض���� ّد اإلره�����اب
ال��ت��ك��ف��ي��ري ،وأنّ ال��ح��ك��وم��ة تؤمن
التغطية السياسية الكاملة للجيش
وسائر ق��وى األم��ن للقيام بواجبها
لمواجهة ه��ذا اإلره���اب واالنتصار
عليه».
وعقد المجلس جلسة عادية قبل
ظهر أم��س في ال��س��راي الحكومية،
برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم
وحضور ال��وزراء ،الذين غاب منهم
الوزير أكرم شهيب بداعي السفر.
وإثر الجلسة التي استمرت قرابة
خمس س��اع��ات ،ت�لا وزي���ر اإلع�لام
رم��زي جريج ال��م��ق��ررات الرسمية،
الفتا ً إلى أنّ رئيس الحكومة ك ّرر في
مستهل الجلسة« ،المطالبة بانتخاب
رئيس جمهورية بسبب االنعكاسات
ال��س��ل��ب��ي��ة الس��ت��م��رار ش��غ��ور ه��ذا
المركز على عمل سائر المؤسسات
الدستورية وعلى األوض��اع العامة
في البالد ،آمالً أن يتم هذا االنتخاب
في أسرع وقت».
وأض��اف« :بعد ذل��ك تطرق دولة
الرئيس إلى جريمة تفجير الحافلة
التي كانت تنقل زوارا ً لبنانيين إلى
أماكن دينية في دمشق ،فأكد المجلس
إدانته لهذه الجريمة مترحِّ ما ً على
ضحاياها ،ثم تطرق إل��ى الجريمة
الشنيعة التي ارتكبت في ّ
حق أحد
طياري س�لاح الجو األردن���ي ،وعبر
الوزراء عن استنكارهم لهذه الجريمة
ولذهولهم من الح ّد ال��ذي يمكن أن
تصل إل��ي��ه م��م��ارس��ات اإلرهابيين
المتطرفين .ودان مجلس ال��وزراء
ه���ذا ال��ع��م��ل المقيت ال���ذي يعكس
االنحطاط الذي بلغه الفكر الظالمي،
معربا ً عن تضامن اللبنانيين مع
المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة
ف��ي م��ص��اب��ه��ا ،م��ؤك��دا ً أنّ خ��س��ارة

ال��ط��ي��ار ال��ش��اب م��ع��اذ الكساسبة
أصابت مشاعر ك ّل اللبنانيين .كما
دان الجريمة البشعة التي ارتكبها
اإلره��اب��ي��ون التكفيريون ف��ي حق
مواطنين يابانيين في العراق».
وتابع جريج« :أك��د المجلس أنّ
لبنان يخوض معركة ض ّد االرهاب
ال��ت��ك��ف��ي��ري ،وأنّ ال��ح��ك��وم��ة تؤمن
التغطية السياسية الكاملة للجيش
وسائر ق��وى األم��ن للقيام بواجبها
لمواجهة ه��ذا اإلره���اب واالنتصار
عليه».
وبعد بحث المواضيع الواردة في
جدول أعمال الجلسة ،اتخذ مجلس
الوزراء القرارات التالية:
 الموافقة على تأمين تسديدال��م��ب��ال��غ المستحقة ع��ل��ى تنفيذ
عقودالنظافة ابتداء من 2015-1-17
من الصندوق البلدي المستقل.
 الموافقة على طلب وزارة الماليةالموافقة على مشروع اتفاقية قرض
بقيمة  6ماليين و 400أل��ف دوالر
أميركي م��ن البنك ال��دول��ي لصالح
وزارة االت��ص��االت ،لتمويل مشروع
المنظومة البيئية لخدمات اإلنترنت
على الهاتف المحمول.
 الموافقة على طلب وزارة الماليةتمديد العمل بقرار مجلس ال��وزراء
ت��اري��خ  2014/3/27المتعلق
باإلجازة لها عقد صفقات بالتراضي،
بعد استقصاء أسعار لتأمين اللوازم
واألشغال والتجهيزات والصيانات
والبرامج وال��م��واد العائدة ألعمال
المكننة ومتمِّماتها ،وذلك لغاية نهاية
العام .2015
 الموافقة على مشروع مرسوميرمي إلى إعفاء التجهيزات والمعدات
المستوردة من أصل الهبة المقدمة
والمخصصة
من الحكومة الصينية،
َّ
لنتفيذ م��ش��روع إن����ارة ال��ط��رق��ات

محادثة بين سالم وحرب وزعيتر في جلسة مجلس الوزراء

ب��واس��ط��ة ال��ط��اق��ة ال��ش��م��س��ي��ة من
الضرائب كافة.
 الموافقة على مرسوم يرمي إلىتعديل المادة  10من المرسوم رقم
 8157تاريخ  2012/5/13المتعلقة
بتعويضات أعضاء المجلس الوطني
للبيئة واألمانة العامة لهذا المجلس.
 الموافقة على إبرام مذكرة تفاهمحول التعاون في التدريب العسكري
مع حكومة الجمهورية التركية.
 الموافقة على م��رس��وم يرميإلى إحالة جريمة التفجير اإلرهابية
ال���م���زدوج���ة ال��ح��اص��ل��ة ب��ت��اري��خ
 2015/1/10ف��ي منطقة جبل
محسن على المجلس العدلي.
 الموافقة على مشروع قانونحماية الحيوانات والرفق بها.
الموافقة على مشروع يرمي إلىإلغاء الترخيص المعطى للبناني
باكتساب الجنسية النيجيرية.
 ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب وزارةالطاقة والمياه تكليف مجلس اإلنماء
واإلعمار متابعة إج��راءات االتفاقية
مع الصندوق الكويتي لتمويل تنفيذ
م��ش��روع س�� ّد وب��ح��ي��رة ،على وادي
الشش  -األرز -قضاء بشري.
 ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب وزارةاالتصاالت فسخ عقد إيجار مكتبي
بريد تمنين التحتا وبزبينا وإخالء
المأجورين النتفاء الحاجة إليهما.
 الموافقة على طلب وزارة العدلالموافقة على م��ش��روع عقد إيجار
البناء القائم على العقار  2322جبيل
ملك بنك بيبلوس لصالح محكمة
جبيل.
 الموافقة على قبول بعض الهباتالمقدمة إلى بعض الوزارات.
 الموافقة على طلبات بعضال������وزارات ال��م��ش��ارك��ة ف��ي بعض
المؤتمرات في الخارج.

(تموز)

ن�شاطات
 استقبل رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب
العماد ميشال ع��ون ،في دارت��ه في الرابية ،الملحق
العسكري في سفارة البرازيل كلوديو غريللو وعرض
معه األوضاع العامة.
 استقبل الرئيس سعد الحريري ،في دارته في
الرياض ،الوزير السابق فيصل كرامي الذي شكره على
مواساته بوفاة والده الرئيس عمر كرامي.
من جهة أخ��رى ،أب��رق الحريري إلى رئيس وزراء
اليابان شينزو آب��ي معزيا ً بالرهينتين اليابانيتين
هارونا يوكاوا وكينجي غوتو اللذين قتال على أيدي ما
يسمى بـ»تنظيم الدولة اإلسالمية» في سورية ،ومعربا ً
عن استنكاره الشديد لمثل هذه األفعال الشنيعة.
تواضروس مستقبالً دريان في القاهرة

 استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي ،في
مكتبه في اليرزة ،النائب شانت جنجنيان ،ثم النائب
السابق مخايل الضاهر والوزير السابق م��روان خير
الدين ،وجرى تداول األوضاع العامة.
واستقبل قهوجي أيضاً ،المنسقة الخاصة لألمم
المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ،وتناول البحث األوضاع
في لبنان والمنطقة .كما التقى المدير العام إلدارة حصر
التبغ والتنباك اللبنانية المهندس ناصيف سقالوي.
استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران
بولس مطر ،في دار المطرانية في األشرفية ،وزير
السياحة ميشال ف��رع��ون وج���رى ع��رض ل�لأوض��اع
والتطورات.

