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ميقاتي بحث مع ترو ووفود
�ش�ؤون ًا �إمنائية وتربوية وحياتية

شهدت السراي امس ،سلسلة لقاءات ،استهلها
رئيس مجلس ال���وزراء جنيب ميقاتي باستقبال
وزير شؤون املهجرين عالء الدين ترو وعرض معه
لشؤون وزارته واألوضاع العامة.
ثم إستقبل وفدا من املجلس االستشاري لطائفة
السريان الكاثوليك ضم املونسنيور جورج املصري
والبير ملكي وامني فاخوري.
بعد ال��ل��ق��اء ق��ال املونسنيور امل��ص��ري :وجهنا
للرئيس ميقاتي دعوة حلضور القداس االلهي الذي
يترأسه البطريرك يوسف الثالث يونان ،ملناسبة
عيد مار إفرام شفيع الطائفة ،يوم األحد املقبل في
كاتدرائية سيدة البشارة في املتحف.وكان اللقاء
مناسبة لنؤيد خ�لال��ه م��واق��ف ميقاتي احلكيمة
واجلريئة في ما خص االوض��اع في البلد ،والتي
ك���ادت ان تتفاقم ل��وال حكمته ف��ي ت��دارك��ه��ا ،وذلك
بالتنسيق م��ع رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان.
كما متنينا عليه إي�ل�اء االوض����اع االقتصادية
االهتمام ال�ل�ازم ،م��ا ق��د يساعد على رف��ع مستوى
املعيشة لدى املواطنني .كذلك حتدثنا في موضوع
االن��ت��خ��اب��ات النيابية املقبلة وش��رح��ن��ا ل��ه وجهة
نظرنا في ما يتعلق بهذا املوضوع».
ث��م إستقبل وف���دا م��ن جامعة ال��ق��دي��س يوسف
ب���رئ���اس���ة ال���ب���روف���س���ور األب ري��ن��ي��ه شاموسي
يرافقه نائب رئيس اجلامعة للشؤون االكادميية
البروفسور هنري العويط ومندوب رئيس اجلامعة
لضمان اجلودة البروفسور رمزي سالمة.
وأعلن الوفد في بيان انه» وجه دعوة الى رئيس
احل��ك��وم��ة ل��رع��اي��ة ح��ف��ل اط��ل�اق ك��رس��ي مؤسسة
ري��ن��و -ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف إلدارة السالمة
املرورية ،وبرنامج املاستر الذي ستؤمنه اجلامعة

في االختصاص ذات��ه ،وال��ذي سيقام ي��وم اجلمعة
الواقع في  16آذار  .»2012وأش��ار الى انه عرض
للرئيس ميقاتي «اه��م��ي��ة ه��ذا امل��ش��روع احليوي
للبنان ولبلدان املنطقة ،نظرا الى النسبة املقلقة
حلوادث السير وارتفاع عدد ضحاياها».
وكذلك استقبل وفدا من «حملة املعاملة باملثل»
برئاسة السيدة حياة ارسالن التي قالت وضعناه
في ص��ورة «حملة املعاملة باملثل» التي اطلقناها
كمجتمع م��دن��ي وك���إع�ل�ام ،وه���ذه احل��م��ل��ة تتعلق
بكرامة كل انسان لبناني وف��ي إمكاننا ان نطلق
عليها تسمية ح��م��ل��ة ال��ك��رام��ة ال��وط��ن��ي��ة ،ألن ما
نتعرض ل��ه على أب���واب ال��س��ف��ارات م��رف��وض منا
جميعا .لقد جرى التوافق على هذه احلملة في كل
املناطق وعلى كل املستويات».
كما التقى وفدا ميثل عائالت جبيل من الطائفة
السنية حتدث بإسمه عمر اللقيس الرئيس السابق
للجنة األوقاف ،فقال« :إن التجاوزات التي حتصل
على ح��ق��وق االوق���اف ف��ي املنطقة ال ت��ط��اول أبناء
الطائفة السنية فحسب ب��ل جميع أه��ال��ي مدينة
جبيل يتأذون جراء ذلك».
ث��م ال��ت��ق��ى م��ي��ق��ات��ي سفير ل��ب��ن��ان ف��ي واشنطن
انطوان شديد فالوزير السابق عبد الرحيم مراد
والنائب السابق جهاد الصمد.
والتقى ميقاتي وفد الهيئة الدولية  -العربية
العمار غزة برئاسة وائل اكرم السقا الذي قال «ان
اجتماعنا ال��ي��وم ه��و الثاني ف��ي ب��ي��روت النتخاب
مجلس جديد ولنعرض ما مت اجن��ازه حتت مظلة
الهيئة من اعمار ومناصرة الهلنا في القطاع ،وقمنا
ب��زي��ارة ال��رئ��ي��س ميقاتي ون��أم��ل ان نحظى بدعم
معنوي وم��ادي لبعض املشاريع التي ستعرضها
الهيئة في اجتماعاتها».

