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َحراك رئا�سي كتائبي تجاه بن�شعي وكليمن�صو وقواتي تجاه بكركي وعوني ــ �سعودي
حزب اهلل :لمر�شح رئا�سي م�ؤمن بقوة لبنان
فرنجية :االنق�سام العمودي ي�ص ّعب الو�صول �إلى اتفاق �ضمن المهل الد�ستورية وعينه على الحدود مع فل�سطين

فرنجية والجميّل في بنشعي

سليمان والراعي في بعبدا
 16يوما ً تفصل عن نهاية المهلة الدستورية
لالنتخاب الرئاسي وال بوادر ألي توافق قريب.
ال��حَ ��راك المتجدّد على مستوى بكفيا تجاه
االقطاب الموارنة الثالثة لن يأتي بأيّ جديد
سوى تأكيد من الرئيس أمين الجميّل ورئيس
تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون،
ورئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية
على رفض الفراغ ،وزكزكة لرئيس حزب القوات
سمير جعجع ال��ذي س��ارع إلى زي��ارة الصرح
البطريركي ولقاء البطريرك الماروني بشارة
الراعي ال��ذي بحث في االستحقاق الرئاسي
عصر أمس مع رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا.
وعلى صعيد الحراك اإلقليمي برزت زيارة
السفير السعودي علي عواض عسيري لوزير
الخارجية جبران باسيل والتي تناولت ملف
االنتخابات الرئاسية.

المعركة االنتخابية» ،واعتبر «أنّ مواصفات
الرئيس القوي هي إم��ا أن يكون لديه غطاء
ماروني أو أن يكون مارونيا ً ويغطي نفسه
بشعبيته ،لكن ال يمكن أن يكون مفروضا ً على
طائفته».

جنبالط

وفي بكفيا استقبل الجميّل مساء أمس رئيس
جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبالط
على مائدة العشاء.

جعجع

الجم ّيل

وفي إطار التح ّرك الذي أطلقه لما أسماه إنقاذ
الجمهورية ،واصل رئيس حزب الكتائب أمين
الجميّل جولته على القادة الموارنة ،والتقى
في بنشعي رئيس تيار المرده النائب سليمان
فرنجية بعدما كان التقى أول أمس رئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون ورئيس
حزب القوات سمير جعجع.
وأك���د الجميّل أنّ االس��ت��ح��ق��اق الرئاسي
داه���م وم��ه � ّم وك��� ّل الجهود منصبة الح��ت��رام
االستحقاقات الدستورية ،وأن يت ّم انتخاب
الرئيس ضمن المهل الدستورية.
وإذ ش �دّد على «أنّ ه��ذا االستحقاق ليس
استحقاقا ً انتخابيا ً او ع��اب��را ً بل استحقاق
وطني والمستقبل مرتبط بمدى نجاحنا في
إتمامه بما يخدم مصلحة البلد» ،حذر من «أنّ
عدم انتخاب رئيس قبل  25الجاري أمر خطير
لمصلحة البلد ،ألنّ المستقبل مجهول والشغور
في الموقع الرئاسي ي��ؤدي إل��ى الفراغ الذي
ال نعلم إلى أين سيؤدي بالبلد» ،وأش��ار إلى
أنّ هناك شعورا ً مشتركا ً مع الوزير فرجية
ح��ول مسؤولياتنا في ه��ذه المرحلة بالذات
وح��ول ض��رورة ب��ذل ك� ّل الجهود للتفاهم مع
بعضنا البعض ،النتخاب رئيس يكون قادرا ً
على مواجهة كل االستحقاقات الداهمة على
الصعيدين الداخلي والخارجي لكي ننقذ هذا
الوطن».
وأك��د الجميّل أنّ البلد يم ّر اليوم بمرحلة
صعبة ج��داً ،إن لناحية الوضع الداخلي أو
لجهة لجوء السوريين الى لبنان ،إضافة إلى

(داالتي ونهرا)

باسيل وعسيري في بسترس
الشأن االقتصادي والتحركات العمالية ،ما يدل
إلى أنّ الوضع الداخلي ليس مستقرا ً إضافة
إلى تداعيات الوضع في المنطقة الذي ال يطمئن
أيضاً ،لذا من الضرورة أن يكون لبنان حاضرا ً
من خ�لال ان يكون لديه م��ح��اور ،األم��ر الذي
يتحقق بانتخاب رئيس ق��ادر على مواجهة
ك ّل االستحقاقات ،وهذا ال يتم إال بالتفاهم بين
بعضنا البعض وأوال ً القادة الموارنة ويجب أن
يكون هناك شعور بالمسؤولية لدى ك ّل القادة،
وبالتالي أن نتفاهم لمنع الفراغ وأن يكون
لدينا في  25أيار رئيس يم ّثل لبنان ويدافع عنه
ويجسد الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية
ّ
بين ك ّل مكونات المجتمع».
وجدّد الرئيس الجميّل التحذير من خطورة
الفراغ ،وقال« :ال أفهم كيف يعتبر البعض أنّ
الفراغ أمر ثانوي أو غير مهم ،بالعكس يجب
أن نتفهّم خطورة عدم إتمام االنتخاب ضمن
المهلة الدستورية ،وتداولنا مع النائب فرنجية
في سبل حماية الوطن وإنقاذ الجمهورية في
هذا الظرف الصعب الذي نم ّر به».

فرنجية

أما فرنجية فقال« :نحن ض ّد الفراغ وال نخاف
منه ولكن يجب أن نعمل سويا ً لتأمين حصول
االستحقاق قبل  25أيار .الرئيس الجميّل متفائل

أكثر من اللزوم في حين أنني متشائم ألنني
أرى األمور كما هي ،فال  8آذار سينتخبون 14
آذار وال العكس ،واالنقسام العمودي يصعّ ب
الوصول الى اتفاق ضمن المهل الدستورية،
لكننا نأمل أن نتفق».
وأض��اف «ال أح��د ض � ّد االت��ف��اق على رئيس
وس��ط��ي ،لكننا ن��س��أل كيف سيحصل ذل��ك.
البعض يريد رئيسا ً وسطيا ً أو ضعيفا ً ويقولون
إنّ الفراغ هو وسيلة ضغط علينا النتخاب
رئيس «كيف ما كان» وهذا أمر نراه .لذلك نريد
رئيسا ً قبل  25أيار ،لكن إذا شاءت الظروف عدم
حصول االنتخابات يجب ان نبقى مص ّممين
على انتخاب رئيس قوي ولديه تمثيل».
وردا ً على سؤال قال فرنجية« :نحن كأقطاب
موارنة ال نريد إقفال الطريق في وجه أحد وال أن
نقول إننا نحتكر الساحة المسيحية واللبنانية،
بل نقول إن هناك  4أشخاص يمثلون األكثرية
في هذه الطائفة ،لكن ال يمثلون اإلجماع ،لذا فإنّ
أي رئيس يجب ان يكون من بينهم أو أن يحظى
برضاهم الى جانب رضى بكركي ».وأكد انه
إذا «نبذت بكركي واألقطاب الموارنة الرئيس
المنتخب فسيكون رئيسا ً ضعيفاً».
وأش��ار فرنجية إل��ى «أن��ه رك��ز مع الرئيس
الجميّل على أنه لن يخرج عن ترشيح العماد
ميشال ع��ون وه��و ال��ذي سيق ّرر مصير هذه

�سلهب :نعمل من �أجل ح�صول
االنتخابات قبل � 25أيار
ل��ف��ت ع��ض��و ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر
واإلصالح النائب سليم سلهب ،الى
أن اللقاء الذي جمع رئيس التكتل
العماد ميشال عون ورئيس حزب
الكتائب أمين الجميل يأتي في إطار
التشاور للوصول الى نتيجة بشأن
اإلستحقاق الرئاسي قبل  25أيار،
قائالً« :لم نصل الى الفراغ لنبحث
في سبل إدارته.
وش���دّد سلهب على أننا نعمل
من أج��ل حصول االنتخابات قبل
 25أي��ار ،وهذا ما عبّر عنه قطبان
مسيحيان في لقائهما».
وقال« :إذا ك ّنا نريد أن نصل الى
انتخاب رئيس قبل  25أيار علينا
ان نأخذ في االعتبار كل المعطيات،

مشيرا ً الى أن كل طرف سياسي ال
يكشف طريقه منذ البداية ،ألن في
ذلك استباق لألمور».
وأشار إلى أن ال أحد يستطيع أن
يحكم لبنان بمفرده أو أن يفرض
ق��رارات��ه ،قائالً« :م��ن ه��ذا المنطلق
العماد عون أعلن انه لن يترشح إال
إذا كان مرشحا ً وفاقياً».
وأض��اف« :بعد الجلسة األول��ى
النتخاب الرئيس وجدنا أن الج ّو
ليس توافقياً ،فانسحبنا ،موضحا ً
أن��ن��ا م��ا زل��ن��ا ن��ع��م��ل ع��ل��ى ه��دف
التوافق ،وبالتالي ال يجوز استباق
األمور للقول إننا وصلنا إلى الفراغ.
وإذ اعتبر أن من حق كل فريق
سياسي أن ي��ن��اور ،وإذاع����ون إذا

ث ّمن أمين الهيئة القيادية في
حركة الناصريين المستقلين –
المرابطون العميد مصطفى حمدان
«تأكيد رئيس الجمهورية ميشال
سليمان رفضه ال��ص��ارم للتمديد
وإعالنه الدائم خروجه من قصر
بعبدا غ��ان��م�ا ً ال��ى بيته ف��ي ليل
انتهاء ع��ه��ده» ،مطالبا ً سليمان
بـ»التوجه إلى المستشارين في
قصره للتوقف عن بث المعلومات
عن تمديد قسري أو استمرارية في
قصر بعبدا».
وف���ي ت��ص��ري��ح ل��ه ع��ق��ب لقائه
رئيس حركة اإلص�ل�اح وال��وح��دة
الشيخ ماهر عبد ال��رزاق ،ورئيس
جمعية ق��ول��ن��ا وال��ع��م��ل الشيخ
أحمد القطان ،أكد حمدان «أهمية

حلو

في موازاة ذلك ،أشاد عضو اللقاء الديمقراطي
النائب هنري حلو بالدور الذي تؤديه الدول
الصديقة للبنان في العمل على إتمام االستحقاق
ضمن المهل الدستورية ،وجدد خالل استقباله
سفيرة بلجيكا كوليت تاكيه التأكيد أنّ ترشحه
«انطلق م��ن ال��ح��رص على ت��ف��ادي الوصول
إلى الفراغ في ظ ّل االصطفافات القائمة التي
تفضي إلى طريق مسدود وتحول تاليا ً من دون
انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وش���دّد على أنّ ال��ه��دف م��ن ه��ذا الترشح
«ترسيخ الدينامية التي أدت إلى والدة حكومة
المصلحة الوطنية ،والتي أتاحت وتتيح لها
ح ّل بعض المشاكل المزمنة».
وأضاف« :ما أسعى إليه اليوم ،مع زمالئي
في اللقاء الديمقراطي ،هو البناء على تجربة
حكومة المصلحة الوطنية والعمل من أجل
إرساء جمهورية المصلحة الوطنية».

«ل�سل�سلة تحقق الغاية التي و�ضعت من �أجلها»

الأحزاب في البقاع الأو�سط:
لرئي�س يحظى بالتوافق
ترشح سيكون توافقياً .وأض��اف:
نريد أن نصل الى  25أيار مع وجود
رئ��ي��س ج��دي��د ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ،وق��د
تحصل في األيام المقبلة معطيات
جديدة.
وأض�����اف« :ل��ق��د ت��وص��ل��ن��ا إل��ى
استقرار أمني وسياسي من خالل
ال��ع��م��ل ال�����وزاري واإلت���ف���اق على
«البيان ال��وزاري» .وبالتالي علينا
النظر إلى االيجابيات ،وإذا أردنا أن
نكمل بااليجابيات بالنسبة لسلسلة
الرتب وال��روات��ب على الجميع أن
يقدّم التضحيات ،فال أحد يستطيع
أن يطالب بكل ش��يء ام ال ش��يء،
وبالتالي يجب أيضا ً أن نصل إلى
توافق حول هذا الموضوع.

حمدان يطالب �سليمان بوقف حديث
م�ست�شاريه عن تمديد ق�سري
انتخاب رئيس جديد للجمهورية
ألنّ مهمته في هذه المرحلة ستكون
التأسيس إلنتاج نظام جديد ،إذ ال
ب � ّد م��ن إج���راء انتخابات نيابية
قائمة على قانون انتخابي متقدم
يدعم وج��ودي��ة الكيان اللبناني
عبر التمثيل الصحيح لك ّل أبنائه
فضالً عن تشكيل حكومة جديدة
ومشاريع جديدة من أجل ضمان
أم��ن واستقرار واستمرار الوطن
اللبناني في ظ � ّل ما يتع ّرض له
من هجمات إرهابية على صعيد
المنطقة وليس فقط على صعيد
لبنان من هنا علينا أن ن ّتحد جميعا ً
لمواجهتها».
وش���دد ال��ق��ط��ان ع��ل��ى «وج���وب
انتخاب رئ��ي��س للجمهورية ألنّ

ّ
المرشح الرئاسي سمير
ومن بكركي ،أ ّك��د
جعجع عقب لقائه البطريرك الماروني أنه
ليس مرشحا ً تصادمياً ،الفتا ً إلى استعداده
«لمناقشة أي ط��رح ي��ؤدي إل��ى رئيس جدّي
وضمن المواصفات المقبولة ،ولكن شرط أن
يتبنى ما ورد في البرنامج الرئاسي الذي
أعلنته» ،وأضاف« :وإذا كان مرشحا ً جديا ً فأنا
معه».
وأمل أن يتم ّكن الراعي «من إقناع مقاطعي
جلسات االن��ت��خ��اب بالحضور إل��ى مجلس
النواب ،وأن يقول لهم إنّ هذا لم يكن االتفاق
ال��ذي حصل في ما بيننا هنا في بكركي لكي
نتمكن من الوصول الى انتخابات رئاسية ،كما
يجب أن تكون» ،وفق ما جاء في بيان صادر عن
القوات .وقال« :ما يحصل في جلسات االنتخاب
هو تعطيل ال بل أكثر من تعطيل ،والقاعدة هي
الحضور إلى الجلسات وليس عدم الحضور».

الفراغ ال يحقق مصلحة أي لبناني،
م��ن�دّدا ً بـ»ترشح جعجع لرئاسة
ال��ج��م��ه��وري��ة» ،م��ط��ال��ب �ا ً رئ��ي��س
الحكومة السابق سعد الحريري
وك�� ّل أق��ط��اب تيار المستقبل بأن
يخجلوا من أنفسهم ويستذكروا
الشهداء ال��ذي��ن قتلوا على أي��دي
المجرم جعجع ال��م��دان باغتيال
رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي.
ودع��ا عبد ال���رزاق إل��ى «انتخاب
رئيس للجمهورية ضمن المهلة
القانونية المحددة» ،داعيا ً تيار
المستقبل إل��ى «ال��ك� ّ
�ف ع��ن تأييد
جعجع واالع���ت���ذار م��ن الطائفة
السنية ألن��ه أهانها ويستم ّر في
إهانتها م��ن خ�لال تأييد ترشيح
جعجع للرئاسة».

البقاع األوسط ـ أحمد موسى
شددت األحزاب والقوى الوطنية في البقاع االوسط على»أهمية انتخاب
رئيس الجمهورية اللبنانية ضمن المهلة الدستورية وذلك تجنبا َ للفراغ».
وأكدت في بيان لها اثر اجتماعها الدوري في مكتب حزب االتحاد ـ شتورة
«ان رئيس الجمهورية يجب أن يحظى بتوافق القوى وأال يكون رئيس
تحد».
على صعيد آخر ،استنكر البيان «استدعاء المحكمة الدولية الخاصـة
بلبنـان الصحفييـن كرمى الخياط وإبراهيم األمين للتحقيق معهما على
خلفية نشر معلومات سربت عن المحكمة» ،مؤكدا ً «إن هذه المحكمة كانت
وستبقى نتاج مشروع يهدف إلى جر البلد باتجاهات ال تخدم وحدته».
من جهة أخ��رى ،أثنى البيان «على دور القوى األمنية في نشر جو من
االستقرار األمني الذي يتحسن يوما َ بعد يوم» ،وتمنى «البقاء على جهوزية
تامة لضبط األم��ن أكثر فأكثر دون غض البصر عن مخيمات الالجئين
السوريين مع ما تضم من خاليا إرهابية نائمة» .واستنكر»ما جرى في جرود
عرسال من استهداف للجيش اللبناني».
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب أكدت األحزاب أن اقرارها «هو حق
طبيعي وأن المشكلة تكمن في غياب الدولة التي ترعى مصالح مواطنيها
من الناحية المعيشية» ،متمنية أن يتم «اقرار السلسلة في 2014/5/14
مقرونا ً بتحقيق الغاية التي وضعت من أجلها».

خالل االجتماع في مكتب «االتحاد»

أكد حزب الله أنه يريد انتخاب
رئيس قوي للجمهورية رئيس عينه
على الحدود مع فلسطين المحتلة
حيث هناك الخطر األساس ،الفتا ً إلى
أن مرشح التحدي يعطل االستحقاق
الرئاسي.
وفي السياق ،رأى وزير الصناعة
حسين الحاج حسن «أن المواقف
والموازين والتوازنات السياسية
أص��ب��ح��ت واض����ح����ة ،وب��ال��ت��ال��ي
المطلوب نمط وأس��ل��وب آخ��ر في
مقاربة االستحقاق الرئاسي» ،الفتا ً
إلى «أن الذي يعطل االستحقاق هو
الترشيح التحدي ،وال��ذي ال إجماع
م��ن اللبنانيين ح��ول��ه ،والترشيح
الذي لديه موقف سلبي من المقاومة
ومن االستحقاقات المقبلة ،فالذي
انجز السيادة والحرية واالستقالل
في لبنان هو المقاومة إل��ى جانب
الجيش والشعب ،وبالتالي هذه هي
المعادلة الذهبية التي على أي رئيس
أن يحترمها ويتبناها ويجذرها
ويحفظها في لبنان».
واعتبر بعد استقباله السفير
الروسي الكسندر زاسيبكين «أن أي
مرشح من أي فريق لبناني يجب أن
يكون في أولوياته موضوع السيادة
والحرية واالستقالل المستند إلى
المعادلة الذهبية الراسخة على
الشعب والجيش والمقاومة ،ومن
أول��وي��ات أي مرشح يريد أن يصل
إلى قصر بعبدا أن يكون متبنيا ً هذه
المعادلة ،وأن يكون حوله توافق
واس���ع م��ن قبل اللبنانيين ،ال أن
يكون موضع معارضة واسعة من
اللبنانيين .ولذلك ينبغي أن تكون
هناك مقاربة سياسية مختلفة عن
المقاربة القائمة حاليا ً للوصول
إلى إنجاز االستحقاق الرئاسي بين
اللبنانيين وبالتوافق في ما بينهم».
وأشار الحاج حسن إلى أننا دائما ً
مع التواصل ومع التالقي والحوار
بين اللبنانيين ،وعالقتنا مع التيار
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ه��ي ع�لاق��ة ثابتة
وراسخة ،ونحن مطمئنون إلى هذا
التحالف االستراتيجي مع التيار».
وج����دد زاس��ي��ب��ك��ي��ن م��ن جهته،
تأييد روس��ي��ا إلج���راء االستحقاق

الحاج حسن وزاسيبكين
الرئاسي في موعده في لبنان وبقرار
اللبنانيين لخدمة األمن واالستقرار
في هذا البلد الصديق .وأكد أن بالده
تواصل تأييدها لتسوية سياسية
في سورية وفقا لبيان جنيف ،وتريد
انعقاد جنيف  3لمواصلة الجهود في
هذا االتجاه أي الحوار بين السلطات
والمعارضة السورية ،مشيرا ً إلى أن
الهم األساسي في سورية يتمثل في
مكافحة االرهاب.

الساحلي

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب نوار الساحلي «أن المقاومة
تشارك وتكون موجودة حيث يجب
أن ت��ك��ون ،وذل��ك دف��اع �ا ً ع��ن لبنان
واللبنانيين».
وردا ً على بعض األبواق التي تكرر
المعزوفة نفسها  ،ق��ال الساحلي
في لقاء سياسي في حي السلم إن
الشهداء الذين يسقطون في سورية
هم شهداء المقاومة والوطن بامتياز
وببركة دمائهم يُحمى هذا البلد وعلى
كل شريف أن يفتخر ويعتز بهم».
وفي ملف االنتخابات الرئاسية،
أش��ار الساحلي الى «أن حزب الله
يريد انتخاب رئيس قوي للجمهورية
ويصر على ذلك ،ويعتبر أن المسؤول
ع��ن التعطيل والتأخير ه��و ال��ذي
يهرب من الحوار والتوافق وال��ذي

ما زال يتمسك بمرشح استفزازي ال
تقبل به أكثرية الشعب اللبناني وما
فيه ال يليق حتى أن يكون مرشحا ً
للرئاسة».
وأض��اف النائب الساحلي «نحن
مع إج��راء االنتخابات في موعدها
الدستوري وعلى الفريق اآلخ��ر أن
يكف عن مناوراته وعن إضاعة الوقت
وأن يفهم أن��ه إلج���راء االنتخابات
يجب أن نتوافق ونتحاور ونصل
إلى مرشح قوي مؤمن بقوة لبنان
ويكون مكان فخر واعتزاز لغالبية
اللبنانيين».

الموسوي

وطالب النائب حسين الموسوي،
بانتخاب «الرئيس الذي عينه على
الحدود مع فلسطين المحتلة حيث
هناك الخطر األساس وهناك التجاوز
للسيادة واإلستقالل».
وق���ال ال��م��وس��وي خ�لال افتتاح
مهرجان التس ّوق في ح��ارة حريك
«اليوم قبل الغد نريد الرئيس الذي
يحمل لمواطنيه الرغيف وال��دواء
والكتاب وق��وة الجمع والجماعة،
يحمي بها حدودنا ومياهنا وفضاءنا
وثرواتنا ،الرئيس الذي يحمل البلسم
وليس الحصرم والعلقم الذي يتوعد
مواطنيه وبالمقابل يعد أعداء وطنه
بمناهضة من يقاومهم».

التحرير والتنمية ت�أمل بخرق
ي�ؤدي الى انتخاب رئي�س
أكدت كتلة التحرير والتنمية أن المؤتمر التأسيسي
خ��ارج إط��ار التوافق الكلي ف��ي صفوف فريق  8آذار،
أملت بالتوصل إلى خرق لم يقطع بعد انتخاب رئيس
للجمهورية ضمن المهلة الدستورية .

صالح

وفي السياق ،أكد النائب عبد المجيد صالح «أن قوى
 8آذار ال تملك الرؤى والمواقف ذاتها في مختلف المسائل،
والمؤتمر التأسيسي خ��ارج إط��ار التوافق الكلي في
صفوف هذا الفريق وكل طرف يتخذ موقفه تبعا ً لقناعته
السياسية» ،متابعا ً «ف��ي ملفات أخ��رى كاالستحقاق
الرئاسي وقانون االنتخاب وتأليف الحكومة يمكننا توحيد
الموقف والرؤية ،لكن هذا المؤتمر ليس موضع إجماع بين
مختلف االفرقاء».
وق��ال« :الرئيس نبيه بري عندما أكد المحافظة على
المناصفة في أي ظرف كان يرسل إش��ارة اطمئنان إلى
الفريق اآلخر ليس هناك طغيان ديمغرافي أو عددي وال
قاعدة غالب أو مغلوب على الساحة اللبنانية».
وردا ً على سؤال ،أجاب صالح «الرئيس بري يمتلك دورا ً
وطنيا ً شامالً برئاسة المجلس النيابي باإلضافة إلى أنه
مصدر أساسي من مصادر الحوار وهو على مسافة واحدة
من الجميع في االمور الوطنية ،وهو كرئيس كتلة برلمانية
يقرأ جيدا في المصلحة الوطنية».
واعتبر «أن البعض يحاول تجديد وتحديث صيغة
المؤتمر التأسيسي ،ونحن ما زلنا ندعو الى تطبيق اتفاق
الطائف بشكل كامل وليس انتقائياً».

جابر

وأش��ار النائب ياسين جابر «إل��ى أن ال��دع��وات إلى
جلسات نيابية النتخاب رئيس للجمهورية سواء كانت
بطيئة أو سريعة لن تغيّر كثيرا ً في واقع الحال» ،مطالبا
بـ»خرق على مستوى الكتل النيابية عبر وجود تفاهم كي
تستطيع الكتل الرئيسية أن تشارك في جلسة االنتخاب
وتؤ ّمن النصاب وانتخاب الرئيس».
ولفت في حديثٍ إذاعي الى التقارب بين تيار المستقبل
والتيار الوطني الحر،آمال بأن يؤدي إلى نتيجة إيجابية.
واعتبر «أن ع��ون لم يطرح نفسه كفريق إنما يريد أن
يكون مرشحا ً توافقياً ،وبدأ منذ فترة التواصل مع كتلة
المستقبل» ،مؤكدا «ان الصورة كاملة الوضوح».
وأش��ار جابر إلى « 3بلوكات داخل المجلس النيابي
وأي من هذه القوى ال تستطيع انتخاب رئيس» .مؤكدا ً «أن
االمل بالتوصل إلى خرق لم يقطع بعد».

موسى

ولفت النائب ميشال موسى إلى «أن المشهد ال يزال
غير مكتمل لدى فريقي الثامن والرابع عشر من آذار في
ملف االستحقاق الرئاسي والمرشحين» ،مشيرا ً إلى «أال
خرق حتى الساعة في قدرة الطرفين على انتخاب رئيس
جديد».
وأع��رب في حديثٍ إذاع��ي عن خشيته من «أن يصبح
تخطي المهل الدستورية قاعدة عامة في لبنان ،وأن
ينسحب الفراغ المقبل الى المؤسسات االخرى».

«الوطني الح ّر» و«التقدمي»:
لتعزيز التوا�صل واعتماد الحوار
أكد التيار الوطني الح ّر والحزب
التقدمي االشتراكي ضرورة تعزيز
التواصل في هذه الظروف الدقيقة
وزي�����ادة ال��م��س��اح��ة المشتركة
بين ك��ل ال��ف��رق��اء واع��ت��م��اد مبدأ
الحوار كسبيل لمعالجة القضايا
الخالفية».
ج��اء ذل��ك بعد زي���ارة وف��د من
«التيار»  -قضاء بعبدا برئاسة
منسق التيار ربيع ط��راف وكالة
داخلية الحزب التقدمي االشتراكي

من اللقاء بين «التقدمي» و«الوطني الحر»

في المتن ،حيث كان في استقبالهم
وكيل الداخلية هادي أبو الحسن.
وش��دد الطرفان في بيان على
«ضرورة تعزيز التواصل في هذه
الظروف الدقيقة وزيادة المساحة
المشتركة بين كل الفرقاء واعتماد
م��ب��دأ ال��ح��وار كسبيل لمعالجة
ال��ق��ض��اي��ا ال��خ�لاف��ي��ة ،وال��ب��ن��اء
على المصالحة التاريخية بين
البطريرك نصرالله صفير والنائب
وليد جنبالط في المختارة التي

قلبت صفحة ال��م��اض��ي وط��وت
صفحة الحرب الى غير رجعة».
وس��اد اللقاء أج���واء إيجابية
جداً ،وبحث المجتمعون في سبل
التعاون والتنسيق في كل القرى
وال��ب��ل��دات م��ع ال��ق��وى السياسية
ك��اف��ة ،وات��ف��ق��وا ع��ل��ى استكمال
ال��ت��واص��ل االي��ج��اب��ي لتحصين
المجتمع وحماية مصالح الناس
من تداعيات ال��ح��وادث الخطيرة
التي تحيط بنا».

