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دريان :عقد جل�سات
لمجل�س الوزراء �إنجاز

و«تجمع العلماء»
لحود عر�ض الأو�ضاع مع رحمة
ّ

عبداهلل :المقاومة حاجة وطنية
للحفاظ على �أمن البالد

رأى ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خالل لقاءات إعالمية في
المغرب «أنّ عقد جلسات لمجلس ال��وزراء في ظل الفراغ الرئاسي هو إنجاز
في ح ّد ذاته ،في ظل الظروف الصعبة والدقيقة التي يم ّر بها لبنان ،الفتا ً إلى
«ضرورة تفعيل عمل الحكومة ،والمحافظة على التضامن الوزاري داخل مجلس
الوزراء مهما اختلفت اآلراء لتيسير أمور المواطنين».
وأ ّكد «أنّ انتخاب رئيس للجمهورية يُعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم ،التي
هي مصدر قوة وأمان واطمئنان ،آمالً «أن يشهد لبنان انفراجا ً على الصعيد
الرئاسي في جلسة االنتخاب ال ُمقبلة ،لكي ال يبقى الوطن رهينة بيد الفراغ
الذي ينعكس سلبا ً على الوطن والمواطن ،ما يؤدّي إلى مزيد من حال الضياع
والتخبّط والشلل العام في عمل مؤسسات الدولة التي في حاجة إلى النهوض
بها ،وتفعيلها لما فيه مصلحة اللبنانيين».
كما أ ّكد «أنّ الحوار والتالقي والتواصل بين جميع األطياف السياسية هو
الطريق السليم للعبور بلبنان نحو األمان ،ويرمي إلى تحقيق الوفاق والخير
ال��ع��ام» ،وأش��ار إل��ى «أنّ االستقرار السياسي ينعكس إيجابا ً في مواجهة
التحدّيات التي ُتحيط بالوطن والمنطقة».

�شه ّيب :الظروف غير نا�ضجة
لإنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي

لحود مستقبالً وفد «تجمع العلماء»
استقبل الرئيس العماد إميل لحود في دارته في اليرزة
أمس ،وفدا ً من تج ّمع العلماء المسلمين برئاسة رئيس
الهيئة اإلدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله ،وت ّم البحث
في األوضاع محليا ً وإقليمياً.
بعد اللقاء ،قال الشيخ عبد الله« :تش ّرفنا بلقاء فخامة
الرئيس العماد إميل لحود ،وكان اللقاء كالعادة مناسبة
لبحث قضايا وطنية وقومية وك��ان��ت وج��ه��ات النظر
متطابقة ،وقد أ ّكدنا لفخامته األمور التالية:
أوالً :لم يع ْد مقبوال ً أن يستمر هذا التجاذب السياسي
حول مسألة رئاسة الجمهورية اللبنانية ،وعلى الن ّواب
أن يحسموا أمرهم وينتخبوا الرئيس ال��ذي تتوافر فيه
المواصفات التي تكفل حفظ هذا المقام ،وانتظام الحياة
السياسية في لبنان بعيدا ً من اإلم�لاءات الخارجية ،إذ
ال يحق ألي دول��ة خارجية أن تضع «فيتو» على أحد
المرشحين ،وأ ّكدنا أنّ الحل الجذري يكون بقانون انتخاب
عصري على أس��اس النسبية ولبنان دائ��رة انتخابية
واحدة.
ثانيا :أ ّكدنا أنّ المقاومة تبقى حاجة وطنية للحفاظ
على أمن البالد وسالمة أراضيه ،وما طرحه وزير الخارجية
األميركي ج��ون كيري ح��ول صواريخها نقول ل��ه ،إ ّنها

لحماية وطننا وأطفالنا ونسائنا من القذائف والصواريخ
األميركية التي يستعملها الكيان الصهيوني ضدّنا.
ثالثاً :أ ّكدنا مركزية القضية الفلسطينية ،وأنّ كل ما
يحصل في العالم العربي اليوم من فتن وحروب هدفها
إنهاء هذه القضية والقضاء على خط المقاومة ،ما يفرض
العمل على إع��ادة إحيائها واألم��ل معقود على شباب
االنتفاضة الثالثة في فلسطين.
راب��ع �اً :ن َّوهنا باالنتصارات التي يح ّققها الجيش
العربي السوري في مواجهة اإلرهاب التكفيري ،واعتبرنا
أنّ المساعدة الروسية ساهمت في تسريع العمليات
العسكرية التي يجب أن تستمر حتى الوصول إلى القضاء
النهائي على اإلره��اب التكفيري مع عدم إغفالنا للحوار
السياسي الذي يجب أن يستمر لوضع أ ُ ُسس بناء دولة
المستقبل بعد انتهاء العمليات العسكرية.

رحمة

واستقبل الرئيس لحود النائب إميل رحمة ،وبحث معه
في المستجدات السياسية في البالد ،إضاف ًة إلى البحث
في التطورات إقليمياً.

لر�ص ال�صفوف
«حزب اهلل» و«جبهة العمل»ّ :
في مواجهة الخطر التكفيري

لقاء «حزب الله» و«جبهة العمل»
ش����دّد «ح����زب ال���ل���ه» و«ج��ب��ه��ة
رص
العمل اإلسالمي» على ضرورة ّ
الصفوف لمواجهة الخطر التكفيري
ال ُمحدِق باألمة.
ج��اء ذل��ك خ�لال استقبال رئيس
المجلس السياسي للحزب السيد
إبراهيم أمين السيد ،وفدا ً من الجبهة
منسقها العام الشيخ زهير
برئاسة
ّ
الجعيد .وق��د ت � ّم ال��ت��داول ،بحسب

بيان صادر عن العالقات اإلعالمية
في حزب الله ،في ُمجمل األوض��اع،
و«ت ّم التركيز على المخاطر ال ُمحدقة
ج ّراء الهجمة الشرسة على المقاومة
من الكيان الصهيوني وأدواته».
وه ّنأ المجتمعون «الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية على إنجازاتها
م��ن خ�لال رف��ع ال��ح��ص��ار وانتصار
دي��ب��ل��وم��اس��ي��ت��ه��ا» ،وت��و ّق��ف��وا عند

«ال���ص���ورة ال��ع��زي��زة للجمهورية
اإلسالمية التي أبرزت إنجازا ً نوعيا ً
ف��ي إدارة مل ّفها ال��ن��ووي بالوحدة
والصمود والمقاومة ،مقدّمة بذلك
نموذجا ً إسالميا ً واعدا ً للعالم ،بعيدا ً
التحجر والتكفير».
من
ُّ
ونبّه الحاضرون إل��ى «ض��رورة
رص ال��ص��ف��وف ل��م��واج��ه��ة الخطر
ّ
التكفيري ال ُمحدق باألمة».

دبّور �أبلغ كاغ وماتيا�س الرف�ض الفل�سطيني
لتقلي�ص تقديمات «�أونروا» ال�صحية
بحث سفير دولة فلسطين أشرف
المنسق ال��خ��اص لألمم
دب���ور م��ع
ّ
المتحدة ف��ي لبنان سيغريد ك��اغ،
والمدير العام ل��ـ«أون��روا» ماتياس
شمالي في مق ّر السفارة ،في الوضع
اإلنساني والمعيشي الصعب الذي
يعاني منه اللاّ جئون الفلسطينيون
في لبنان في كل المجاالت الحياتية
وخصوصا ً الصحية منها ،بعد قرار
إدارة «أون���روا» باعتماد البرنامج
االستشفائي الجديد للعام .2016
وأ ّك��د دب��ور «الموقف الفلسطيني
الرافض للعمل بهذا البرنامج الذي
موجها
يؤ ّثر سلبا ً على اللاّ جئين»،
ّ
م��ن خ�لال ك��اغ «التحية والتقدير
لألمين ال��ع��ام لألمم المتحدة بان
كي مون على مواقفه الداعمة للحق
الفلسطيني ورف��ض��ه لالستيطان
واالحتالل».
إلى ذلك ،اعتبرت «جبهة التحرير
الفلسطينية» ،ف��ي ب��ي��ان ،أنّ أزم��ة
«أون�����روا» «سياسية ومفتعلة»،
مح ّذرة من «مخطط يسعى لتصفية
قضية الالجئين الفلسطينيين».
بدوره ،أ ّكد عضو المكتب السياسي
للجبهة عباس الجمعة ،أنّ الوكالة
« ُتعلن دوما ً عن وجود أزمة ،لكنها لم
ُتقدم على إجراءات تقليصات في قطاع
هام وهو الصحة بهذا الحجم ،األمر
الذي يؤ ّكد افتعال أزمة سياسية»،

رأى وزير الزراعة أكرم شهيّب ،أنّ «ترشيح كل من الجنرال ميشال عون
والنائب سليمان فرنجية أضعف منطق  8و 14آذار ،ولعل هذا يساعد على خلق
مناخ جديد وفكفكفة بعض العقد».
السعي الذي يحصل،
وقال« :الظروف المحلية ليست ناضجة على رغم ّ
والظروف اإلقليمية ليست مهت ّمة بلبنان ،إضافة إلى البُعد الدولي».
أضاف شهيّب في حديث إذاعي« :أول ّويتنا في األساس هنري حلو ،وحين
ّ
ّ
وكمرشح مطروح من قِبل
ترشح النائب سليمان فرنجية كسر الجمود الرئاسي،
 14آذار مشينا به ،وبعد لقاء معراب أيضاً ،اعتبرنا أنّ هذا األمر يجب أن يؤخذ
في االعتبار وبالتالي باتت األمور تتطلّب المناقشة والدرس ،وعلى هذا األساس
يؤخذ القرار» .وأشار إلى أنّ «بعد الذي حصل ،ظهر أنّ فرنجية ليس ّ
مرشح
تسوية ،كما أنّ عون ليس ّ
مرشح تسوية».
وأ ّك��د أ ّن��ه «مع مرشح تسوية ،والمعطيات السياسية تسبق أي جلسة
انتخابية رئاسية».
وعن قانون االنتخاب ،أ ّكد أنّ الحزب التقدمي االشتراكي «ما زال ملتزما ً
بمشروع القانون الذي ت ّم االتفاق عليه مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل».
وأ ّكد أنّ «المشكلة في االنتخابات البلدية ليست لدى حزب الله ،بل المشكلة
تكمن في عدم انتظام عمل مجلس الوزراء ،ولكن في كل األحوال من الضرورة
إجراء االنتخابات البلدية».

الج�سر� :إمكانية كبيرة
للقاء الحريري با�سيل
نفى النائب سمير الجسر «حصول ضغوط خارجية لترشيح رئيس تيار
المردة النائب سليمان فرنجية» ،مؤ ّكدا ً «حرص تيار المستقبل على ملء الفراغ
ّ
كمرشح تسوية
الرئاسي بأسرع وقت ممكن» ،ور ّد السبب في دعم فرنجية
إلى أنّ «ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وصل إلى حائط
مسدود ،والعجز عن إيصال رئيس إذا بقيت المنافسة بين المرشحين عون
وجعجع».
وأ ّكد الجسر في حديث إذاعي «انفتاح المستقبل على الجميع» ،مشيرا ً إلى
«إمكانية كبيرة للقاء ثنائي بين الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران
باسيل ،وال رغبة لدينا في زيادة الخالف في مسألة الرئاسة الذي يبدو التباين
فيه واضحاً».
وقال« :إنّ اختيار رئيس للبالد ولو كان الموقع مسيحياً ،يكون من اختيار كل
مكوِّنات الوطن ،تماما ً كما هو الحال في اختيار رئيس الحكومة ورئيس مجلس
الن ّواب ،وهذا األمر أشار إليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي».
وأضاف« :ال قوى  14آذار لديها القدرة على ان تأتي برئيس او تأمين نصاب
الحضور ،وكذلك  8آذار ال تملك هذه القدرة ،وفي النهاية ال بد من البحث عن
مرشح تسوية .القوى المسيحية التي اجتمعت في بكركي وضعت إط��ارا ً
حاصرت به نفسها وحاصرتنا وحاصرت البلد باختيار واحد من األقطاب
األربعة .وجرت اتصاالت مع رئيس تكتل التغيير واإلصالح الجنرال عون في
البداية ولم تثمر ،واالتصاالت بفرنجية ربما القت تجاوبا ً أكبر».
أنّ
وعن تفعيل العمل الحكومي والمشاركة في الجلسة اليوم ،أ ّكد «وزراء تيار
المستقبل لم يقاطعوا يوما ً جلسات الحكومة ،وال جلسات المجلس النيابي»،
آمالً أن تسير األمور اليوم «بشكل طبيعي ،وال سيّما بعد إجماع كل األفرقاء على
تو ّفر جلسات حكومية منتجة ،وملء الشواغر في عضوية المجلس العسكري
بنا ًء للمواقف».

ع�سيران :لتثمير الدعم الدولي
في انتخاب رئي�س للجمهورية
أمل عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي عسيران في تصريح« ،خيرا ً
باستمرار الحوار بين اللبنانيين وبرعاية الرئيس نبيه ب ّري ،الذي يسهر على
استمرار العالقات الطيبة بين مختلف الفرقاء».
وتم ّنى الوصول إلى «خاتمة سعيدة في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية،
وقال« :وهنا أتكلّم باسم جميع المواطنين الت ّواقين النتخاب رئيس للبالد،
خصوصا ً أ ّنه مضى وقت طويل على هذا األمر الذي تسبّب بالكثير من المشاكل
للوطن والمواطنين».
وشدّد على «أنّ الدعم الدولي الذي أُعطي ،ويُعطى للبنان يجب أن يث َّمر،
وال يجوز لنا صرف هذه األرص��دة بهذه الطريقة ما يسبّب ضياعنا وضياع
الوطن».
ورأى أنّ «األم��ور في لبنان محكومة في إطار دستوري وسياسي ،فلذلك
ال يمكن أن نستمر عند كل تعيين بابتكار أزمة هنا أو أزمة هناك ،المؤسسات
األمنية والعسكرية ملك جميع اللبنانيين ،وطريقة عملها محكومة بالقوانين
فلنشجع على إنقاذ بلدنا ولنش ّد أزر
السارية المفعول ،كفانا مبارزات كالمية،
ّ
بعضنا بعضاً ،وهذا الكالم يعبِّر عن رأي األكثرية العامة من اللبنانيين».
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وفد االتحاد الأوروبي يزور با�سيل والم�شنوق وقهوجي و�إبراهيم وب�صبو�ص

�سيرانو :م�ستمرون في التن�سيق مع لبنان
في الحرب ّ
�ضد الإرهاب

المشنوق مع الوفد األوروبي
أ ّكد نائب األمين العام لجهاز العمل الخارجي األوروبي
بيدرو سيرانو دعم لبنان وتنسيق وتعزيز العمل المشترك
معه لمكافحة اإلرهاب».
ومنسق
وكان وفد االتحاد األوروبي الذي يض ّم سيرانو،
ّ
مكافحة اإلرهاب لدى االتحاد األوروبي جيل دو كيركوف،
ورئيسة البعثة األوروبية السفيرة كريستينا السن ،على
كبار المسؤولين فزار قصر بسترس ،حيث التقى وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل وقال سيرانو بعد
اللقاء« :اجتماعي اليوم مع الوزير باسيل أعقب اجتماعا ً
مثمرا ً عقدناه (أول من أم��س) بين الجانبين األوروب��ي
واللبناني (إطالق الحوار بين لبنان واالتحاد األوروبي في
مجال مكافحة اإلرهاب) للبحث في ُسبُل مكافحة اإلرهاب
وتعزيز العمل المشترك ،ويمكنني القول إ ّن��ه كانت لنا
وجهات نظر متقاربة في التحليل والتقويم ،وا ّتفقنا على أنّ
السبيل الوحيد لمعالجة هذه القضية بفاعلية هو العمل
معاً ،إذ إنّ لبنان بإمكانه أن ِّ
يوفر قِيما ً مضافة كثيرة على
الجهود التي يبذلها االتحاد األوروبي في مواجهة الخطر
نفسه الذي يتهدّد أوروب��ا .ويمكننا أن نو ّفر الدعم أيضا ً
للبنان في ما يخص بناء القدرات والتجهيزات والمزيد من
يخص العمليات».
التعاون ،وال سيّما في ما
ّ
أض��اف« :أنّ ال��دول األعضاء في االتحاد تعمل بشكل
مك ّثف مع لبنان ،وجميعنا نش ِّكل جزءا ً من الصراع نفسه،
وسنستمر في ه��ذه الحرب معاً .وش��دّدت على المسار

الممتاز الذي يسلكه التنسيق في ما بيننا ،وأنا ممتنّ جدا ً
لشركائنا اللبنانيين».
كذلك زار الوفد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
ووضعه في أجواء اجتماع أ ّول من أمس بخبراء في مجالي
مكافحة اإلرهاب والتط ّرف العنيف ،الذي حضره مم ّثلون
عن منظمات أمنية أوروبية متخصصة ،وخبراء من وزارات
وأجهزة أمن لبنانية معنية.
بعد اللقاء أوض��ح سيرانو ،أنّ البحث تمحور»حول
السبُل لمكافحة اإلرهاب ،وتناولنا التحدّيات األمنية
أفضل ُّ
التي يواجهها لبنان في هذا الخصوص ،ونحن ُنحيّي
جهود أجهزة األم��ن اللبنانية ،في القضاء على الخاليا
اإلرهابية».
بدوره ،شدّد المشنوق على «أهمية تعزيز التعاون مع
االتحاد األوروبي في مجال مواجهة اإلرهاب ،وضرورة أن
يكون التعاون عمليا ً ومك ّثفاً» ،داعيا ً إلى «تطوير آلياته
والمساعدة على تعزيز القدرات التدريبية واإللكترونية
واللوجستية ألجهزة األم��ن اللبنانية التابعة ل��وزارة
الداخلية».
ث ّم زار وفد االتحاد ّل�اّك� ً من قائد الجيش العماد جان
قهوجي ،والمديرين العا َّمين لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم وقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص،
وت ّم البحث في ُسبُل التعاون والتنسيق في مجال مكافحة
اإلرهاب.

اجتماع ا�ستثنائي للمطارنة الموارنة

ت��رأّس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
اجتماعا ً استثنائيا ً لمطارنة األبرشيات .وت ّم خالل االجتماع
«استكمال النقاش حول الدليل العملي لتطبيق اإلرادة
الرسولية «يسوع العطوف الرحوم» ،التي أصدرها البابا

فرنسيس في الخامس عشر من شهر آب الماضي وقد دخلت
حيّز التنفيذ في الثامن من كانون األول  ،2015وتناولت
إص�لاح أص��ول المحاكمات القانونية في دع��اوى إعالن
بطالن الزواج في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية».

بو �صعب عر�ض و«اليوني�سيف»
التح�ضيرات لم�ؤتمر المانحين في لندن

زا�سيبكين التقى الأ�شقر
دبور مجتمعا ً إلى كاغ وشمالي
مح ِّمالً «أونروا» «المسؤولية الكاملة
عن أوضاع الالجئين الفلسطينيين».
ودع���ا الجمعة ال��م��ف � ّوض العام
ل��ـ«أون��روا» إلى «التراجع ف��ورا ً عن
جميع ال��ق��رارات التي ا ّتخذها على
مستوى الخدمات الصحية واإلغاثية
والتعليمية ،واالستمرار في تقديم
الرعاية الصحية للاّ جئين».
وشدّد على «ضرورة تشكيل خلية
أزمة على مستوى القيادة الفلسطينية
ودائ��رة شؤون اللاّ جئين في منظمة
التحرير والقوى الوطنية واإلسالمية
واللجان الشعبية واألهلية ،لمتابعة
الموضوع وأخذ اإلجراءات المطلوبة
لمواجهة ما يحدث» ،داعيا ً «لتشكيل

لجنة قانونية من مؤسسات حقوق
اإلن��س��ان ،والمختصين لمواجهة
سياسات الوكالة».
وطالب الجمعة المجتمع الدولي
«ب��ال��وف��اء ف��ي ال��ت��زام��ات��ه وب��دع��م
ميزانية وك��ال��ة ال��غ��وث ،م��ن أجل
وق���ف ك��ل ت��ب��ري��رات إدارت���ه���ا ب��أنّ
المشكلة األساسية ف��ي الميزانية
التشغيلية» ،م��ؤ ّك��دا ً أنّ «ال��ح��راك
الشعبي سيتواصل حتى تتراجع
وكالة الغوث عن تقليصاتها» ،داعيا ً
«جماهير الشعب الفلسطيني إلى
مواصلة اعتصاماتهم للوقوف بوجه
مخططات «أونروا» الخطيرة لتصفية
قضية الالجئين».

زار األمين العام لـ«االتحاد من أجل لبنان» مسعود األشقر على رأس وفد،
السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين في مق ّر السفارة ،وت ّم التداول في أبرز
المستجدّات على الساحة المحلية واإلقليمية ،حيث ت ّم تأكيد دور المسيحيين
اإليجابي في هذا المشرق.
وتط ّرق السفير زاسيبكين إلى أهمية انعقاد مؤتمر جنيف  ،3ومدى انعكاسه
اإليجابي على المنطقة ،وفي هذا اإلطار أشار األشقر ،إلى «خطر التط ّرف األصولي
والدور غير الش ّفاف الذي تلعبه تركيا في تسهيل عمل هذه المنظمات» ،مطالبا ً
المجتمع الدولي بـ«تعزيز التنسيق مع روسيا االتحادية لمجابهة هذا الخطر
الوجودي على العالم بأسره».

بوصعب مترئسا ً اجتماع مجلس التعليم العالي
ت���رأّس وزي���ر التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب اجتماعا ً
لمجلس التعليم العالي ،بحضور
جميع األعضاء والمستشارين ونقيب
المعالجين الفيزيائيين ونقيبة
القابالت القانونيات.
وب��ع��د ت��وق��ي��ع محضر الجلسة
السابقة ،عرض المجتمعون جدول
األعمال ،وأصدر المجلس قرارا ً بإقفال
ال��ف��روع الجامعية الجغرافية غير
ّ
المرخصة وغير المستوفية الشروط،
أو ال��ت��ي ل��م ت��ت��ق�دّم أس��اس��ا ً بطلب
تأسيسها وقد باشرت التدريس.
وكلّف المجلس لجنة فرعية من
أعضائه لالجتماع بالجامعات التي
ت��ق�دّم��ت س��اب��ق�ا ً بطلبات ترخيص
لفروعها ،والتي كشفت عليها اللجنة
الفنية ووجدتها مطابقة للمواصفات
الفنية واألكاديمية المطلوبة ،والتي

ي��ح��ت��اج ال��م��ج��ل��س إل���ى وث��ائ��ق أو
إيضاحات مت ّممة أو موازنات تتعلّق
بها لكي ي ّتخذ القرار بترخيصها ،على
أن يت ّم ذلك خالل مهلة أسبوع.
وأق������ ّر ال��م��ج��ل��س ال��ت��رخ��ي��ص
الختصاصات ضمن كليات قائمة في
العديد من المؤسسات بعدما تأ ّكد
من موافقة اللجنة الفنية على توافر
الشروط لديها.
ث���� ّم أق����� ّر م���ب���اش���رة ال��ت��دري��س
للمؤسساتالتيحازتاختصاصاتها
تراخيص سابقاً ،ووافق عليها.
وأحال المجلس على اللجنة الفنية
ملفات المعاهد التي تطلب أن تتح َّول
إلى جامعات لكي ُتبدي رأيها سندا ً
إلى قانون التعليم العالي الجديد
النافذ راهناً.
واج��ت��م��ع ب��و ص��ع��ب م��ع مم ّثلة
منظمة اليونيسيف في لبنان تانيا

تشابويزات ،وبحث معها في متابعة
التحضيرات لمؤتمر المانحين في
ل��ن��دن ،وف��ي تطبيق خطة ال���وزارة
وض���رورة توفير التمويل ال��دول��ي
الالزم للسنوات المقبلة.
كما اجتمع م��ع كبير مسؤولي
التعليم العالي ومسؤول الحوكمة في
جامعات منطقة البحر المتوسط في
البنك الدولي فرانشيسكو مارموليو،
بحضور مسؤولة المشاريع التربوية
في البنك ال��دول��ي الدكتورة حنين
السيد والمديرالعام للتعليم العالي
أحمد الجمال ،وت��ر ّك��ز البحث على
تطبيق ال��ح��وك��م��ة ف��ي مؤسسات
التعليم العالي واعتماد ُن ُظم التقييم
الذاتي والتقييم المؤسسي وفق أعلى
المعايير المعتمدة للجودة.

