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عون :المقاومة ّ
حق لكل �شعب
والتفاهم مع حزب اهلل كان لم�صلحة الجميع

ال ن�صاب اليوم ...الطبخة الرئا�سية لم تن�ضج

ب ّري يقرأ رسالة رئيس الجمهورية

الهيئة العامة خالل الجلسة أمس

هتاف دهام
ت��أ ّم��ن نصاب جلسة ت�لاوة رس��ال��ة رئيس
الموجهة
الجمهورية العماد ميشال سليمان
ّ
إلى مجلس النواب للعمل بما يفرضه الدستور،
وم��ا توجبه القوانين الستكمال االستحقاق
الرئاسي ،تفاديا ً للمحاذير التي قد تنشأ جراء
عدم انتخاب الرئيس ،إال أنّ نصاب جلسة اليوم
النتخاب الرئيس لن يتأ ّمن.
م��ا يجري عملية كباش طويلة .الطبخة
الرئاسية ل��م تنضج بعد وازدادت تعقيداً،
وأصبحت مرتبطة باالستحقاقات اإلقليمية.
ب��دأت الساحة اللبنانية تتحرك تحت ضغط
الفراغ وشلل المؤسسة التشريعية ،بانتظار
انتهاء المفاوضات اإلقليمية.
ورغم ذلك ،فإنّ الجو السائد لدى العونيين
أنّ الفرصة ال تزال متاحة ،وأنّ حظوظ وصول
العماد ع��ون إل��ى بعبدا ال ت��زال مرتفعة ،ففي
حسابات العونيين أنّ التقارب اإلي��ران��ي –
السعودي ال يزال في بداياته ،ما يحتم القليل
من االنتظار.
إذاً ،المعطيات ال تزال على حالها ،لن يحضر
فريق  8آذار وتكتل التغيير واالص�لاح جلسة
اليوم في ظ ّل تمسك  14آذار بترشيح رئيس
ح��زب «ال��ق��وات» سمير جعجع .رغ��م إع�لان
رئيس مجلس النواب نبيه ب��ري في اختتام
جلسة األمس أنّ جلسة اليوم النتخاب الرئيس
ستكون مفتوحة حتى انتهاء الوالية الرئاسية،
مؤ ّكدًا أ ّنه في حال حصول فراغ فسيدعو في
أ ّول يوم (االثنين المقبل) إلى جلسة النتخاب
الرئيس.
وكان قد حضر جلسة األمس  65نائبا ً من تيار
المستقبل ،حزب الكتائب ،حزب القوات ،التنمية
والتحرير ،اللقاء الديمقراطي ،والوسطيين.
وفيما غاب نواب كتلة الوفاء للمقاومة ،الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي وح��زب البعث
العربي االشتراكي ،حضر  7ن��واب من تكتل
التغيير واإلصالح ،لكي ال يُقال إنهم «هربوا»،

كما ق��ال أحدهم .فيما غ��اب  20نائبا ً آخرين
اعتراضا ً على سياسة الرئيس سليمان ،فضالً
عن أنّ توقيت الرسالة جاء متأخراً.
قاطع ن��واب الوفاء للمقاومة جلسة تالوة
رسالة الرئيس سليمان التي تأتي قبل أيام
قليلة من مغادرة رئيس الجمهورية قصر بعبدا.
قاطعوا الجلسة ردأ ً على رفع رئيس الجمهورية
في اآلونة االخيرة من وتيرة انتقاده للمقاومة.
وش�دّدت مصادر نيابية لـ«البناء» على أنّ
الفكرة التي تنطوي عليها الرسالة تتناقض مع
الحق الديمقراطي للنواب بالتغيّب عن الجلسة،
ال سيما أننا كنواب نقوم بواجبنا ،اال أنّ حضور
الجلسات الرئاسية يتطلب إنضاج وفاق وطني
ح��ول شخصية الرئيس المقبل .واعتبرت
المصادر النيابية أنّ الوفاق الوطني القادر على
نقل البالد إلى مناخ سياسي مختلف ،ظروفه لم
تنضج بعد وشروطه لم تكتمل.
طغت ال��م��زاي��دات السياسية على كلمات
النواب المقتضبة .أك��دوا جميعا ً أهمية مقام
الرئاسة األول��ى وض��رورة تجنب الفراغ .قابل
ذلك تحميل ك ّل فريق المسؤولية لآلخر.
ب���دوره ،ش��نّ النائب سامي الجميّل الذي
ّ
فضل التحدث أمام المنبر لكي ال يُصاب ظهره
بـ«الحردبة» حسبما قال ،هجوما ً على رئيس
تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون
من دون أن يس ّميه ،فاعتبر ان السبب الوحيد
لتطيير ال��ج��ل��س��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة ه��و طموح
شخصي والهدف من نصاب الثلثين هو حماية
المسيحيين ليكون لهم الثلث المعطل ،وأال
يُفرض عليهم رئيس .ودعا النائب إيلي كيروز
إلى مراجعة الموقف من النصاب في ال��دورة
الثانية ،إذا ما استم ّر الموقف منه لتعطيل
االستحقاق والجمهورية.
تج ّنبَ نواب التغيير واإلصالح قدر اإلمكان
التهجم على تيار المستقبل لكنهم ذ ّك��روا هذا
التيار بيوم الغضب عند انتخاب رئيس مجلس
وزراء ال يمثل األكثرية في طائفته ،كما قال
النائب آالن عون .في حين سارع النائب حكمت

(ت ّموز)

ديب إلى التذكير بكالم للرئيس سعد الحريري
ف��ي ذك���رى  14ش��ب��اط حيث ت��ح �دّث ع��ن قوة
الرئيس في بيئته.
ولجأ النائب ابراهيم كنعان إلى الفصل بين
االخ��ت�لاف السياسي وبين عمل المؤسسات
واألصول ،وليس إذا كان الرئيس او المسؤول
ايا ً كان ال تعجبنا سياسته نقاطعه ،وإذا كان
منسجما ً مع خياراتنا نحضر ،وحضورنا اليوم
ه��و اح��ت��رام لهذا الموقع والحضور ه��و حق
ديمقراطي.
واعتبر أنّ الميثاقية هي الوصول إلى توازن
معيّن في المؤسسات الدستورية ،وال يجوز ان
تكون الرئاسة األولى بمعزل عن هذه الميثاقية
التوافقية ،وليس بتعطيل الدستور وبتعطيل
المجلس الدستوري .وطالب كنعان باحترام
ه��ذه الميثاقية ول��و لمرة واح��دة منذ الطائف
وحتى اآلن.
لم يتخذ المجلس أي قرار بشأن رسالة رئيس
الجمهورية .استمع إلى وجهتي نظر فريقي  8و
 14آذار في النظرة إلى رئيس الجمهورية .وفيما
لم يتحدث أي من نواب التحرير والتنمية ،وصف
النائب وليد جنبالط الرئيس سليمان بالشجاع
وقال« :كانت لنا مع غيره تجارب مريرة والله
يستر من يلي جايي على الميلتين» .وأش��ار
النائب مروان حمادة الى أنّ الرئيس سليمان
هو رئيس ميثاقي حواري وطني ،حفظ البالد
وحفظ وحدتها رغم ك ّل المآسي التي مررنا بها.
وأشاد النائب سمير الجسر بدور سليمان في
مجاالت عدة ،وأكد انّ اللبنانيين سينصفونه،
خصوصا ً ان��ه ح��رص على لبنان ووح��دت��ه
وسالمة أراضيه.
في المقابل ،انتقد النائب نقوال فتوش الرئيس
سليمان وكيفية توجيهه الرسالة إلى مجلس
النواب ،داعيا ً المجلس إلى ردها ،فما كان من
وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي اال
االنسحاب من الجلسة لبعض الوقت اعتراضا ً
على هذا الكالم.
أما النائب حكمت ديب فذ ّكر نواب  14آذار

لحود في العام
أنه عندما أرسل الرئيس إميل ّ
ّ
لحث المجلس
 2007رسالة ال��ى المجلس،
إلق��رار قانون االنتخابات حيث ج��رى نقاش
حينه ،والبعض طلب ر ّد الكتاب والبعض
لحود بأبشع
رف��ض ه��ذا النقاش ،وق��د ُنعِ ت ّ
األوص��اف وأطلقت ضدّه حملة «فل» وقطعت
الطرقات ،التي هي أخطر من الكالم عن تطبيق
القوانين وملء الفراغ.
في جلسة األم��س ،لم يخطئ رئيس جبهة
النضال الوطني النائب وليد جنبالط ،أو لم
ي � ِز ّل لسانه ،رغم تم ّني رئيس المجلس عليه
الكالم من على المنبر عله يخطئ باسم رئيس
الجمهورية مرة جديدة ،إال أنّ جنبالط ر ّد قائالً
«هون الغلطة مش حلوة».
وفيما حضر جنبالط غ��اب رؤس��اء الكتل
األخرى ،األمر الذي اعترض عليه النائب سامي
الجميّل «الناطر» تحركات النواب ،حيث خلت
مقاعد ن��واب ال��وف��اء للمقاومة من وجودهم.
استاء النائب بطرس حرب ،فأعرب عن حزنه
الشديد واعتراضه عن الغياب ،وأنه كان من
األجدى حضورهم.
شكلت تلك المقاعد حلقة مشاورات جانبية
أجراها الوزيران الياس بو صعب ووائ��ل أبو
ف��اع��ور ،وأخ���رى بين ال��وزي��ر نهاد المشنوق
والنائبين زياد القادري وهادي حبيش ،لينتقل
الوزير سجعان قزي أيضا ً ويجري محادثات مع
أبو فاعور وبو صعب ،وينتقل إلى جانب النائب
سامي الجميّل ،ليطلب النائب غازي زعيتر عدم
تكرار المصطلحات الطائفية (سني ،شيعي،
درزي ،مسيحي) التي وردت في كلمة الجميّل
الذي استخدم في كلمته «مين قال» أكثر من مرة
ما استدعى تعليقات وضحكات من زمالئه في
 14آذار الذين قالوا له« :إنتَ قلت».
وك��ان ب� ّري التقى قبيل بدء الجلسة رئيس
الحكومة تمام سالم ال��ذي أطلعه على أجواء
زيارته إلى المملكة العربية السعودية ،كما
اجتمع في مكتبه بالنائب جنبالط ،والتقى كذلك
الوزير بو صعب.

المجل�س النيابي ي�شهد اليوم الجل�سة ال�ساد�سة النتخاب رئي�س
المواقف تعك�س االنق�سام ال�سيا�سي على �إيقاع الفراغ
يدخل لبنان في األي��ام األخيرة
من والية رئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان والتي تنتهي معها
المهلة الدستورية النتخاب رئيس
جديد .وتشير المعطيات واألج��واء
عشية الجلسة الخامسة النتخاب
رئ��ي��س ج��دي��د للجمهورية إل��ى أنّ
البالد تتجه نحو الفراغ على رغم
إشاعة بعض األج���واء التفاؤلية،
فيما تظهر االجتماعات التي حصلت
بين باريس وواشنطن أنّ طرح دعم
تيار المستقبل للعماد ميشال عون
لرئاسة الجمهورية قوبل برفض
سعودي ،وم��ا يؤكد ذل��ك استدعاء
الرئيس تمام سالم إلى السعودية
للتحضير لتولي الحكومة صالحيات
رئيس الجمهورية.
وأظهرت مواقف عدد من النواب
م���ن ك��ت��ل م��خ��ت��ل��ف��ة أنّ االن��ق��س��ام
السياسي حول االستحقاق الرئاسي
بقي على حاله.

عريجي

وأشار وزير الثقافة روني عريجي
إلى «أنّ نواب «تكتل لبنان الواحد
الموحد» لن يشاركوا في الجلسة
في ظ ّل المعطيات الحالية».
وأكد في تصريح «أنّ المفاوضات
تجري بين جميع األط��راف ليبنى
ال���م���وق���ف ال��م��ن��اس��ب ف���ي ض��وء
ال��ت��ط��ورات» ،موضحاً« :أنّ فريقه
السياسي يتبنى ترشيح العماد
عون للرئاسة ألنه يرى فيه مصلحة
لبنانية ومسيحية» ،مستب

الموسوي

واس��ت��غ��رب ع��ض��و كتلة ال��وف��اء
للمقاومة النائب حسين الموسوي
«اتهام البعض للنواب الذين يتغيبون
عن جلسات انتخاب الرئيس بأنهم
يعطلون االس��ت��ح��ق��اق وص���وال ً إلى
الشغور الذي يسمونه فراغاً ،بينما
هم يعلمون تماما ً أننا األحرص على
انتخاب الرئيس في أقرب وقت».
وق����ال ال��م��وس��وي خ�ل�ال ل��ق��اء
سياسي ف��ي بعلبك« :ل��و حصلت
الجلسات في هذه األجواء ،لن يتمكن
أح��د م��ن أن يحصل على األكثرية
المطلوبة ،وبالتالي يكون الحضور
رفعا ً للعتب وتضييعا ً للوقت الذي
يجب أن ي��ص��رف ف��ي السعي إلى
التفاهم وال��ت��ق��ارب وال��ت��ن��ازل عن
بعض الشكليات ،تمهيدا ً لوصول
الرئيس الحريص والقادر على حمل
راي��ة وح��دة الوطن العزيز المقاوم
المصمم على وضع حد لالنتهاكات
اليومية للعدو الصهيوني ألرضنا
ومياهنا وأجوائنا وهو ال يزال يحتل
بعض ترابنا المقدس» .وأضاف« :لن
نندم عن موقفنا من الذين يقدمون
مصالح أميركا و«إس��رائ��ي��ل» على
مصالح الوطن ،والذين يمارسون
االرتهان اليومي لألجنبي ويتوسلون
عنده تصريح المرور إلى بعبدا ،وفي
آن يوجهون التهم الباطلة الظالمة
بالعمل في خدمة مصالح إقليمية إلى
الجهات الوطنية التي قدمت الدماء
واألرزاق وزهرات العمر حفظا ً للبنان
وكل أبنائه».

كنعان

وأوض��ح أمين س� ّر تكتل التغيير
واإلص�ل�اح النائب إبراهيم كنعان
«أنّ ال��رئ��ي��س ال��ح��ري��ري ل��م يقطع
ال��ح��وار ،إنما هو ط��رح اس��م العماد
عون كمرشح وفاقي حتى لو لم يكن
هذا الخيار اليوم متاحاً ،لكن ال يبدو
أنّ هناك أي خيار آخر متاح» .ولفت
في تصريح إلى أنّ «عملية إنضاج
الحلول هي العملية األساسية التي
على جميع الكتل التركيز عليها
للوصول إلى انتخاب رئيس جديد
للجمهورية» .وأكد« :أنّ االنتخابات
الرئاسية يجب أن ت��ؤم��ن وص��ول
رئ��ي��س ب��م��واص��ف��ات م��ن ض��م��ن ما
حددته مذكرة بكركي ،قوي في بيئته
وق��ادر على جمع اللبنانيين» ،الفتا ً
إل��ى «أنّ دع��وة بكركي إل��ى تأمين
النصاب ال يعني أنها غير متمسكة
بمذكرتها وبمواصفات تعطي من له
صفة تمثيلية على الصعيد المسيحي
ول��و لمرة واح��دة من الطائف حتى
اليوم أن تكون له إمكانية الوصول
إلى منصب الرئاسة».

ديب

وأع��ل��ن ال��ن��ائ��ب حكمت دي��ب في
تصريح «أننا مستمرون في مقاطعة
جلسات انتخاب الرئيس ما دامت
معادلة الرئاسة على ما هي عليه،
وما دامت األمور لن تذهب في اتجاه
انتخاب رئيس قوي يتمتع بقاعدة
شعبية مسيحية وازنة ويجمع بين
مختلف اللبنانيين ويملك نظرة

مستقبلية إصالحية وتوحيدية،
باإلضافة إلى جملة معايير التزمنا
بها».
عداً« :تبني أي مرشح تسوية».

حوري

و ت��وق��ع ال��ن��ائ��ب ع�� ّم��ار ح��وري
«أن ي��ك��ون سيناريو الجلسة كما
سابقاتها ،خصوصا ً أنّ مداخالت
ن ّواب الفريق اآلخر في جلسة اليوم
(أمس) المخصصة لمناقشة رسالة
رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان «ب ّررت» مقاطعتهم لجلسات
االنتخاب».
وق��ال« :إذا لم نو ّفق في انتخاب
رئيس قبل نهاية المهلة الدستورية
س��ن��ذه��ب ل�لأس��ف إل���ى ش��غ��ور في
الرئاسة األولى ،ولكن أهم ما في األمر
أال يتح ّول هذا الشغور إلى فراغ».
وش�����دّد ح����وري ع��ل��ى ض����رورة
«أن تقوم المؤسسات ب��دوره��ا في
ح��ال وصلنا إل��ى ف��راغ ف��ي رئاسة
الجمهورية ،ألنّ أي تعطيل لهذه
المؤسسات ضرب لدورها».

طعمة

ولفت عضو كتلة المستقبل النائب
ن��ض��ال طعمة إل��ى «أنّ م��ؤش��رات
ال��ف��راغ أك��ب��ر بكثير م��ن م��ؤش��رات
انتخاب رئيس في الربع الساعة
األخير» ،موضحاً« :أنّ قوى  14آذار
حاولت جعل االستحقاق لبنانياً،
لكنّ الفريق اآلخر ربط االستحقاق
ب��ال��خ��ارج عبر مقاطعته جلسات
مجلس النواب».

وأك����د ف���ي ت��ص��ري��ح أم���س «أنّ
رئ��ي��س ت��ي��ار المستقبل الرئيس
سعد الحريري لم يعقد أي صفقة
انتخابية مع رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح النائب ميشال عون ،بل
جلسات انفتاحية» ،معتبرا ً «أنّ
لبنان ف��ي حاجة إل��ى رئيس يح ّل
ك ّل أزماته» ،الفتا ً إلى «أنّ التدخل
الخارجي يأتي برئيس يدير األزمة،
لذلك نحن ذاهبون إلى الفراغ ألنّ
االت��ف��اق على الرئيس ل��ن يتم قبل
اللقاء السعودي  -اإليراني».

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان األوض���اع وال��ت��ط��ورات السياسية
الراهنة عشية الجلسة النيابية النتخاب رئيس
للجمهورية ،مع رئيس الحكومة تمام سالم.
ثم ترأس في حضور الرئيس سالم ووزيري
العدل أش��رف ريفي والداخلية والبلديات
نهاد المشنوق ورؤساء السلطات القضائية،
اجتماعا ً ت ّم في خالله التشديد «على تفعيل
العمل القضائي بالتعاون مع األجهزة األمنية
م��ن أج��ل ضبط ال��وض��ع ومتابعة مالحقة
المخالفين والمرتكبين».
وفي حضور حاكم مصرف لبنان رياض
س�لام��ة ،أقسمت ال��م��دي��رة ال��ع��ام��ة ل���وزارة
االقتصاد عليا عباس ،اليمين أم��ام رئيس

والشباب وتنمية المجتمع الشيخ نهيان
بن مبارك آل نهيان في مقر إقامته في أبو
ظبي ،وت ّم التباحث في مواضيع ذات اهتمام
مشترك.
استقبل الرئيس حسين الحسيني في
مكتبه في عين التينة ،محافظ بعلبك  -الهرمل
بشير خضر ،حيث تم التشاور في المهمات
الملقاة على عاتق المحافظ ودوره في تفعيل
القطاع البلدي ،خصوصا ً بالنسبة إلى منطقة
بعلبك  -الهرمل ،وض��رورة استكمال الهيكل
اإلداري للمحافظة من حيث إنشاء األقضية
المكملة وه��ي قضاء شمسطار ،دي��ر األحمر
وقضاء اللبوة إضافة إلى قضاء الهرمل.
استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها

أكد رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون
«أنّ المقاومة هي ّ
حق لكل شعب تحتل أرضه ،ال بل واجب
عليه أن يحررها».
وخ�لال مقابلة مع قناة «المنار» لمناسبة الذكرى
الرابعة عشرة للتحرير ،لفت عون إلى أنّ «المخاطر
«اإلسرائيلية» ال تزال موجودة ،كان الخالف فقط يشمل
الحدود البرية ،أما اليوم بات الخالف يطال أيضا ً الحدود
البحرية .باإلضافة إلى مشاكل اللجوء الفلسطيني الذي
يخسر يوميا ً حقه بالعودة ،ه��ذا الحق ال��ذي رفضته
«إس��رائ��ي��ل» ،وبالمقابل تقوم بتجهيز نفسها كوطن
عنصري .وأيضا هناك اللجوء السوري الذي بات يشكل
أكثر من مليون ونصف الجئ على أرضنا .لقد كانت لـ
«إسرائيل» شهوة للمياه ،واليوم تطورت شهوتها لتشمل
النفط أيضا».
وأضاف« :شهد اليومان السابقان اختراقات عدة على
الحدود ،ما ألزم وزير الخارجية جبران باسيل إعطاء
التوصيات لرفع شكاوى إلى مجلس األمن .وذلك يعني أنّ
الخطر موجود ألننا في مواجهة بلد ال يؤمن إال بالدبابات
والطائرات ،وال يؤمن إطالقا بالمقاربة الحقوقية ،أي أن
ينال كل صاحب حق حقه وعندها تنتفي الحاجة إلى
مبدأ القوة».
وردا ً على س��ؤال ح��ول ورق��ة التفاهم مع ح��زب الله
أجاب عون« :نحن نحاول ض ّم جميع األفرقاء إلى التفاهم
لمصلحة لبنان ،وهذا األمر أيضا ً هو جزء من التفاهم ،أي

نقل التفاهم إلى فريق ثالث لم يكن معنا .إذا ً فإنّ التفاهم
يثبت بشكل أكبر.
وأتمنى ممن لم يطلع على ورقة التفاهم أن يقرأها ،فمن
الممكن أنه لو لم نوقعها مع حزب الله وطرحناها على
فريق آخر لتبناها وشعر بأهميتها».
وقال« :هناك أمور في لبنان ترفض سياسيا ً وليس
لمضمونها ،أو ترفض شكال ألنها حصلت بين فريقين
يعتبران ضد فريق ثالث ،ولكنها تبيّن أنها لمصلحة
الجميع ،وأدت إلى التآلف بين اللبنانيين».

يازجي :ال نريد �أن ن�صل �إلى الفراغ

يازجي متوسطا ً اآلباء والحضور بعد مؤتمره الصحافي
ع��ق��د ب��ط��ري��رك أن��ط��اك��ي��ا وس��ائ��ر
المشرق للروم األرث��وذك��س يوحنا
العاشر ي��ازج��ي مؤتمرا ً صحافيا ً
أم���س ،أع��ل��ن خ�لال��ه ع��ن المؤتمر
األن��ط��اك��ي «ال���وح���دة األن��ط��اك��ي��ة:
أب��ع��اده��ا وم��س��ت��ل��زم��ات��ه��ا» ،ال��ذي
سينعقد في معهد القديس يوحنا
الدمشقي الالهوتي في البلمند.
وأع���رب ي��ازج��ي خ�لال المؤتمر
ع��ن تخوفه م��ن ح��ص��ول ف���راغ في
سدّة الرئاسة ،قائال« :كلنا في هذا

البلد الطيب ال نريد أن يصل لبنان
إل��ى م��ا نسميه ال��ف��راغ أو الشغور
وما إلى ذلك ،وما زال أمامنا يومان
ونتمنى فيهما أن يصل الخبر السار
والمفاجأة الطيبة وأن تنتهي األمور
ع��ل��ى خ��ي��ر ،وأن ي��ن��ت��خ��ب رئ��ي��س
جمهورية كما ج��رت ال��ع��ادة ،ألنّ
أبناء لبنان طيبون ويستحقون كل
خير وأن نعيش كلنا بكرامة وهناء
وسعادة».
وعن زيارة البطريرك الراعي إلى

األراض���ي المقدسة ،ق��ال« :موقف
كنيستنا هو موقف فيه كل محبة
واحترام لصاحب الغبطة البطريرك
الراعي وهو في استقبال قداسة البابا
وهو األعلم بالموقف الواجب اتخاذه
من ناحيته كبطريرك ماروني في
استقبال البابا القادم إلى األراضي
المقدسة في القدس واألردن أيضاً،
وتربطنا بالبطريرك ال��راع��ي كل
محبة وع�لاق��ة ط��ي��ب��ة ،ون��دع��و له
بالحكمة والصحة والقوة».

قباني :ال�شغور يدخل لبنان في العناية الفائقة

الحجار

وأوضح النائب محمد الحجار «أن
موضوع ترشيح رئيس تكتل التغيير
واإلصالح النائب ميشال عون ليس
بيدنا بل هو من يقرر ترشيحه من
ع��دم��ه» ،م��ش��ددا ً على «أن مرشح
المستقبل هو مرشح فريق  14آذار».

كرم

وأكد عضو كتلة «القوات» النائب
ف��ادي كرم في تصريح أنه «ال يزال
ه��ن��اك أم��ل الن��ت��خ��اب رئ��ي��س جديد
للجمهورية ق��ب��ل ان��ت��ه��اء المهلة
الدستورية ،ال سيما أنّ الرئيس نبيه
بري أعلن أنه سيستفيد من الوقت
المتبقي م��ن ه��ذه المهلة م��ن أجل
انتخاب رئيس».
ولفت إل��ى أنّ «الفريق اآلخ��ر ،ال
سيما التيار الوطني الحر ،قد تراجع
عن تأمين النصاب لجلسة الغد ،بعد
أن وجد أنه ال إمكانية إليصال العماد
ميشال عون إلى الرئاسة األولى».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
الجمهورية بصفتها ع��ض��وا ً ف��ي المجلس
المركزي لمصرف لبنان وعضوا ً في هيئة
األسواق المالية.
ومن زوار بعبدا ،النائب غسان مخيبر.
استقبل وزير الثقافة ريمون عريجي ،في
مكتبه في الوزارة أمس ،سفيرة الفيليبين ليا
رويز وت ّم البحث في العالقات الثنائية بين
البلدين ال سيما الثقافية وأهمية تطويرها في
إطار تبادل الخبرات والزيارات.
كما التقى عريجي سفير جنوب أفريقيا
شون إدوارد بينفالت.
أنهى وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق زيارته الرسمية لدولة االم��ارات
العربية المتحدة أم��س ،بلقاء وزي��ر الثقافة
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للروم األرثوذكس المطران الياس عوده ،في دار
المطرانية في األشرفية ،سفيرة هولندا إيستر
سمسون وعرض معها األوضاع العامة.
بحث المدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص في مكتبه في ثكنة
المقر العام شؤونا ً إنمائية مع وفد من بلدية
مشمش – عكار.
ثم استقبل العدّاء الصحراوي اللبناني
العالمي علي وهبي.
وك��ان بصبوص التقى وف��دا ً شماليا ً في
لقاء نظمته «جمعية أصدقاء قوى األمن في
لبنان الشمالي» بشخص رئيسها عبدالغني
ه��رم��وش ،وك���ان ع��رض ل�لأوض��اع األمنية
العامة في البالد.

قباني خالل افتتاح مؤتمر الهيئة الخيرية االسالمية العالمية في الكويت
اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد
قباني «أنّ الشغور في سدة الرئاسة األولى ولو ليوم واحد،
يدخل لبنان في العناية الفائقة ،وبذلك يبدأ العد العكسي
للخطر على استقراره ويخشى من األسوأ المجهول».
وش�دّد قباني الذي يقوم بزيارة إلى الكويت ،تلبية
لدعوة رسمية من الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية،
للمشاركة في افتتاح اجتماعها الرابع عشر على «أنّ
قضية انتخاب رئ��ي��س ج��دي��د للجمهورية اللبنانية

هي قضية مساومات سياسية وليست قضية اختيار
شخص» ،مبديا ً «خوفه وقلقه على لبنان إذا لم يكن
هناك رئيس للجمهورية قبل  25أي��ار المقبل ،حيث
تصبح المساومات أكثر تعقيدا ً وصعوبة في إنجاز هذا
االستحقاق».
وأمل« :أن تحصل مفاجأة قبل انتهاء المهلة الدستورية
بانتخاب رئيس جديد ،وهو ما يبشر بأنّ لبنان لن يرضى
بالفراغ وينطلق نحو أمانه واستقراره».

رابطة النواب ال�سابقين:
النتخاب رئي�س توافقي قبل  25الجاري
دعت رابطة النواب السابقين إلى
«ان��ت��خ��اب رئيس للجمهورية قبل
 25الجاري يكون توافقيا ً يحافظ
على وحدة لبنان واستقراره وأمنه،
بخاصة ون��ح��ن ف��ي ب��داي��ة موسم
اصطياف واعد».
وخ�لال اجتماع عقدته في مقرها
أمس ،دعت الرابطة إلى «إقرار سلسلة
ال��رت��ب وال��روات��ب وإي��ج��اد التمويل
من الهدر في قطاعات عدة بخاصة
كقطاع الكهرباء واألم�لاك البحرية
وتطبيق قانون من أين لك هذا».

وح���ض���ت ال���راب���ط���ة وزارت������ي
الخارجية والسياحة «على تحفيز
المغتربين والمتحدرين من أصل
لبناني على زيارة وطنهم األم ضمن
ع���روض ت��ش��ج��ي��ع��ي��ة» .ون��اش��دت
«مجلس النواب العمل بجدية على
إق���رار ق��ان��ون ج��دي��د لالنتخابات
وإج����راء ان��ت��خ��اب��ات نيابية ح��رة
نزيهة بممثلين حقيقيين عن الشعب
وتعيد إلى لبنان نظامه البرلماني
الديموقراطي العريق».
كما ناشدت الحكومة «العمل فورا ً

على تطبيق المشروع ال��ذي تقدمت
به الرابطة لح ّل قضية النازحين
والقاضي بإنشاء مجمعات سكنية
تأويهم في بالدهم وتأمين الحماية
لهم».
وأش�����ادت ال��راب��ط��ة ب��ـ«ال��ق��وى
العسكرية واألم��ن��ي��ة التي تحافظ
على سالمة الوطن والمواطنين على
جميع األراضي اللبنانية ليعود إلى
لبنان السلم األهلي في هذه األوضاع
المأسوية في العالم العربي وبخاصة
في الشقيقة سورية».

