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زار �سالم وبا�سيل وجنبالط وحزب اهلل

الإجازة لـ«المالية» �إ�صدار �سندات خزينة لت�سديد الديون

دي مي�ستورا :المجتمع الدولي قلق على ا�ستقرار لبنان
قا�سم :وحده ّ
الحل ال�سيا�سي ينقذ �سورية و�شعبها

�سالم في مجل�س الوزراء :الم�ساعي �ستتوا�صل
للإفراج عن الع�سكريين المخطوفين

دي ميستورا والوفد الدّولي عند قاسم

 ....وعند وزير الخارجية

أعرب المبعوث األممي الخاص إلى سورية
ستيفان دي ميستورا عن قلق المجتمع الدولي
«على استقرار لبنان الذي يدفع ثمنا ً باهظا ً على
حدوده نتيجة الصراع المستمر في سورية».
وق��د ج��ال دي ميستورا أم��س على ع��دد من
المسؤولين اللبنانيين وعرض معهم األوضاع
العامة ال سيما تداعيات األزم��ة السورية على
لبنان والعبء ال��ذي يتحمله ج��راء وج��ود عدد
كبير من النازحين السوريين .وبدأ جولته من
السراي الحكومية حيث التقى رئيس الحكومة
ت��م��ام س�لام وق���ال بعد ال��ل��ق��اء« :ه���ذه جولتي
الثانية في المنطقة ،وبعد لبنان سأقوم بزيارة
لطهران وتركيا ودول أخ���رى .وف��ي النهاية
س��أزور نيويورك كما أخطط لزيارة موسكو،
فنحن نحاول تسريع مسار فهمنا للمتغيرات
في المنطقة في إطار متابعتنا للمسار السياسي
لألزمة السورية نتيجة عوامل جديدة طرأت
على المنطقة خصوصا ً «داعش» .وأضاف« :إنّ
المجتمع الدولي قلق جدا ً على استقرار لبنان
ال��ذي يدفع ثمنا ً باهظا ً على ح���دوده نتيجة
الصراع المستمر في سورية».
وأكد دي ميستورا «أنّ المجتمع الدولي يقف
بشدة إلى جانب لبنان ونحن نعي في شكل كامل
األعباء التي يتحملها لبنان والشعب اللبناني في
هذه المرحلة وننظر بقلق إلى ما حصل أخيرا ً على
الحدود وفي الوقت نفسه نحن واثقون وكذلك

المجتمع الدولي بأنّ لبنان سيستطيع تجاوز
هذه المرحلة» ،الفتا ً إلى «أنّ استقرار لبنان مهم
جدا ً للمنطقة والمجتمع الدولي ،وطبعا ً هذا يعني
أنّ المحيط السياسي في لبنان يجب أن يكون
مستقرا ً في أسرع وقت ممكن من أجل لبنان قوي.
واالمتحان سيكون ،في رأيي ،في مواجهة مرحلة
مصيرية والتي نأمل بأن تؤدي إلى حل سياسي
في سورية».
وعن العبء ال��ذي يفرضه وج��ود النازحين
السوريين على لبنان ،أكد دي ميستورا« :إنّ
غالبية هؤالء النازحين هم من الفقراء واستقبلوا
بحرارة كبيرة في لبنان .ولكن أريد تأكيد وجوب
مساعدة لبنان ،وهناك حدود لهذه المسألة ،لذلك
على المجتمع الدولي مساعدة لبنان لمواجهة
ه��ذه األزم��ة الصعبة من ناحية أع��داد وتجمع
النازحين في لبنان».

قاسم

كما زار دي ميستورا نائب األمين العام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم في حضور مسؤول لجنة
االرتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا ،حيث
جرى عرض آلخر التطورات في المنطقة.
وتمنى الشيخ قاسم «النجاح لمهمة دي
ميستورا» ،مؤكدا ً أنّ «الحل الوحيد المتاح في
سورية هو الحل السياسي بعيدا ً من الشروط
المسبقة وع���دم ت��ج��اوز األط����راف الفاعلين

والمؤثرين ف��ي مثل ه��ذا ال��ح��ل» .وق���ال« :لقد
أضاعت الدول الكبرى واإلقليمية ثالث سنوات
ونصف من الوقت ال��ذي ك��ان مليئا ً باألخطار
والقتل والتشريد في الخيار الحربي واإلقصائي
فماذا كانت النتيجة؟».
وأضاف قاسم« :لقد تأكد أنّ الحل السياسي
ينقذ سورية وشعبها ،وعلى الجميع أن يتوقعوا
تنازالت مؤلمة في هذا اإلطار ،لكنه الحل الوحيد
المتاح وال حل غيره».
من جهته ،أشار دي ميستورا إلى أنّ زيارته
ل��ح��زب ال��ل��ه وال��ش��ي��خ ق��اس��م «ت��أت��ي ف��ي إط��ار
التشاور نظرا ً إلى أهمية التواصل مع كل األطراف
التي يمكن أن تساعد على الحل في المنطقة
وبخاصة في سورية» .وق��ال« :كانت وجهات
النظر متوافقة على أنّ الحل في سورية يستند
إلى الحل السياسي».

باسيل

ومساء زار المبعوث األممي وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل ،وقال دي ميستورا
بعد اللقاء« :إنه شعور مميّز أن أعود إلى لبنان
لرؤية األصدقاء والبلد الذي أحبه كثيراً ،وأيضا
بصفتي الجديدة كمبعوث أممي ح��ول األزم��ة
السورية ألنني أعرف الصعوبات والعبء الكبير
الذي يتح ّمله لبنان كنتيجة لهذه األزمة .وكانت
لي مع زميلي ديريك بالمبلي محادثات طويلة

(داالتي ونهرا)
ومثمرة ومفيدة مع المسؤولين اللبنانيين ووزير
الخارجية ،والنقطة األساسية تعرفونها ،كيف
يمكن للبنان االستمرار ،ونحن في حاجة إلى
أن يكون وضعه مستقراً ،من أج��ل إدارة هذه
الفترة الصعبة في المنطقة ،وأيضا ً في مساعدة
الالجئين السوريين إذا ما أتى المزيد إلى هذا
البلد» .وأضاف« :هناك الكثير من المخاوف .لقد
سمعتهم ،وأنا متفهّم جدا ً لهذه المشاعر .وفي
الوقت ذاته فإنّ النزاع في سورية لم ينت ِه بعد،
لسوء الحظ .لذلك ،سنقوم بكل ما في وسعنا لدفع
العملية السياسية إلى األمام .نحن نعرف أن ال
معركة يمكن الفوز بها وليس هناك من انتصار أو
هزيمة عسكرية في سورية ،فقط توجد العملية
السياسية .وعدا هذا هناك اعتبارات جديدة ،وهو
عنصر يتسبّب في إثارة الكثير من عدم االستقرار
في المنطقة ،وهو داعش .ومن وجهة النظر هذه،
أظن أنّ هناك مشاعر مشتركة بأنّ كل األنشطة
التي يمكن القيام بها في المنطقة وخارجها ،وفي
سورية وفي خارجها ،من أجل احتواء التهديد
اإلرهابي ،هي أولوية واضحة».

جنبالط

بعد ذل��ك التقى دي ميستورا رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط في دارته في
كليمنصو وع��رض معه التطورات السياسية
الراهنة.

لقاء الأحزاب حذر من م�شاركة لبنان في التحالف الدولي
ح���ذر ل��ق��اء األح�����زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية
«رئيس الحكومة اللبنانية تمام
س�ل�ام م���ن أي م��ح��اول��ة ل��ف��رض
م��ش��ارك��ة ل��ب��ن��ان ف��ي ال��ت��ح��ال��ف
ال��دول��ي» ،مستنكرا ً «م��واق��ف 14
آذار ال��راف��ض��ة للهبة اإلي��ران��ي��ة
لتسليح الجيش اللبناني».
وح���ذر ال��ل��ق��اء ف��ي ب��ي��ان خالل
اجتماعه ال��دوري في مقر الحزب
الديمقراطي اللبناني في خلده،
«رئيس الحكومة اللبنانية تمام
س�ل�ام م���ن أي م��ح��اول��ة ل��ف��رض
مشاركة لبنان ،مواربة ،أو تهريبا ً
ف��ي ال��ت��ح��ال��ف ال���دول���ي ب��ق��ي��ادة
الواليات المتحدة ،وذلك خضوعا ً
الب��ت��زاز وإم�ل�اءات واشنطن التي
تقف عبر القوى الموالية لها في
فريق  14آذار ،وراء منع تسليح
الجيش اللبناني إال إذا أصبح
منخرطا ً ف��ي الخطة األميركية
ال��ت��ي ت��س��ت��ه��دف ،ت��ح��ت ع��ن��وان
محاربة إره���اب داع���ش ،تعويم
نفوذها ف��ي المنطقة وااللتفاف
على فشل حربها اإلرهابية ضد
سورية والمقاومة ،والعمل على
إطالة ح��رب االستنزاف ضدهما
بغية التمكن من فرض شروطها
السياسية ف��ي مقابل وق��ف هذه
الحرب».

واستنكر «م��واق��ف جماعة 14
آذار ال��راف��ض��ة للهبة اإلي��ران��ي��ة
لتسليح الجيش اللبناني تحت
ذرائ��ع مختلفة غير واقعية وغير
قانونية» ،ورأى فيها «استكماال ً
الستهداف الجيش ودوره الوطني

في حماية لبنان ،والذي بدأته هذه
الجماعة منذ سنوات في طرابلس
وصيدا وعرسال ،من خالل تغطية
المجموعات المسلحة التي قامت
ب��ال��ه��ج��وم ع��ل��ى ال��ج��ي��ش وق��ت��ل
ضباطه وعناصره ،أو من خالل

لقاء األحزاب مجتمعا ً في مقر الحزب الديمقراطي

�شكر زار قبالن :لبنان في خطر
والجي�ش والمقاومة هما ال�ضمانة
رأى األمين القطري لحزب
البعث العربي االشتراكي في
لبنان الوزير السابق فايز شكر
«أنّ االره���اب «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
واإلره������اب ال��ت��ك��ف��ي��ري هما
وجهان لعملة واحدة» ،مشددا ً
على «أنّ لبنان في خطر وأنّ
ه��ذا الخطر يساهم ب��ه فريق
كبير من اللبنانيين».
وخالل زيارته نائب رئيس
المجلس اإلس�لام��ي الشيعي
األعلى الشيخ عبد األمير قبالن

قبالن وشكر

حجب القرار السياسي عنه».
وأض���اف ال��ب��ي��ان« :ف��ي الوقت
ال��ذي أش��ار فيه قائد الجيش إلى
حتمية المعركة مع اإلرهابيين في
عرسال ،وما يعنيه هذا األم��ر من
ض��رورة اإلس��راع بتجهيز الجيش

في مقر المجلس ،ق��ال شكر:
«إنّ اإلره���اب «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
واإلرهاب التكفيري هما وجهان
لعملة واحدة ،وهدفهما النيل
من كل األحرار في المنطقة ،وما
حصل ويحصل ليس ببعيد
من مؤامرة كبرى خططت لها
الدوائر العالمية الكبرى بإدارة
األميركيين لتأمين مصلحة
وأمن العدو «اإلسرائيلي» ،وما
يحصل على مستوى الحدود
اللبنانية الشرقية هو استكمال

(داالتي ونهرا)

لهذا المشروع «اإلسرائيلي»
التكفيري» .وأضاف« :باألمس
سمعنا تصريحات ومواقف
متنقلة من سياسي إل��ى آخر
والنتيجة واح���دة ،ت��ص��وروا
أنّ جبهة النصرة عند بعض
السياسيين جمعية كاريتاس
وأنّ في سجن رومية مقاهي
وم�ل�اه���ي ،فيما ه��ن��اك غ��رف
عمليات تكفيرية ،والبعض
يعتبر أنّ جبهة النصرة ليست
إرهابية».
وأكد شكر «أنّ المقاومة التي
لن تنكسر ولن تساوم على أي
مسألة ،ه��ذه المقاومة التي
هزمت «اسرائيل» مستعدة أن
تهزم العالم بأسره إذا تعرض
أي مواطن أو أي حبة تراب من
لبنان ألي اعتداء س��وا ًء أكان
«إسرائيلياً» أم تكفيرياً» ،الفتا ً
إلى «أنّ لبنان في خطر ،وإنّ
هذا الخطر يساهم فيه فريق
كبير من اللبنانيين» .وشدّد
على «أنّ المؤسسة العسكرية
ه���ي ال��م��ؤس��س��ة ال��وح��ي��دة
الضامنة لبقاء لبنان ألنها
م��ع ك��ل اللبنانيين الشرفاء
وفي طليعتهم المقاومة وهي
الضمانة الحقيقية لحماية
لبنان».

وتسليحه ،تأتي مواقف  14آذار
لتكشف ع��ن توجهها الحقيقي
بإضعاف لبنان وأخ���ذه رهينة
اإلره��اب والتكفير ،بالتزامن بين
منع الجيش من التسلح من جهة
والهجوم على المقاومة التي تقدم
التضحيات الكبرى للدفاع عن
جميع المناطق اللبنانية بمختلف
مكوناتها».
ك��م��ا اس��ت��ن��ك��ر «ب��ش��دة وص��ف
ال��ن��ائ��ب ول��ي��د جنبالط لعناصر
تنظيم جبهة النصرة اإلره��اب��ي
بالثوار وهم الذين قتلوا أهلنا في
السويداء وجبل العرب وخطفوا
الجنود اللبنانيين واعتدوا على
ال��س��وري��ي��ن ف��ي ل��ب��ن��ان» ،مدينا ً
«ه��ج��وم ج��ن��ب�لاط ع��ل��ى الرئيس
بشار األسد ورفضه الهبة اإليرانية
غير المشروطة لتسليح الجيش
مما يشكل تعارضا ً ص��ارخ�ا ً مع
مصالح اللبنانيين في مواجهة
خطر اإلرهابيين التكفيريين».
كذلك دان «موقف وزي��ر العدل
أشرف ريفي في حمايته اإلرهابيين
عبر ال��دع��وة إل��ى إلغاء المحكمة
العسكرية كونها أص��درت حكما ً
ب��اإلع��دام ف��ي ح��ق «أب���و طاقية»
مسؤول جبهة النصرة في عرسال
والذي يقف وراء خطف العسكريين
وتسليمهم لإلرهابيين».

دريان التقى الخازن وال�سفير ال�سعودي
استقبلمفتيالجمهوريةالشيخعبداللطيف
دريان ،في دار الفتوى أمس ،السفير السعودي
في لبنان علي عواض عسيري ،وبحث معه
في العالقات الثنائية بين البلدين وتعزيز
التعاون في المجاالت كافة.
كما استقبل دريان رئيس المجلس العام
الماروني الوزير السابق وديع الخازن مهنئا ً
بتنصيبه .ونقل الخازن عن دري��ان تأكيده
«أنّ الوحدة الوطنية هي أمضى سالح لحماية
السلم األه��ل��ي ال���ذي تتجاذبه العواصف
اإلقليمية والدولية».
وأض��اف ال��خ��ازن« :تطرقنا إل��ى ض��رورة
انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع
وقت ممكن بتوافق كل القوى المؤثرة في هذا
المجال ،نظرا ً الى أهمية المنصب ورمزيته
ألنه ال يمكن ألي بلد أن يسير قدما ً من دون
رأس يدير شؤونه بالتعاون مع الحكومة،

دريان والخازن

فال شيء محظورا ً أمنيا ً يحول دون التئام
المجلس النيابي النتخاب رئ��ي��س جديد
للبالد يكون مقبوال ً من أكثرية األفرقاء ألنّ
الخيارات متاحة ومتسعة في هذا المجال».
وتابع« :أكدت لصاحب السماحة أنّ الظروف
المتأرجحة على الصعيد األمني تحتم علينا
جميعا ً المواصلة في دعم الجيش وكل القوى
األمنية».
ثم استقبل مفتي الجمهورية النائب السابق
حسن الرفاعي وتم التداول في الشؤون العامة
في البالد.
وأجرى دريان اتصاال ً بمفتي القدس والديار
الفلسطينية المقدسة الشيخ محمد حسين
مستنكرا ً «ما يقوم به العدو الصهيوني في
ساحات المسجد األقصى من منع المصلين من
الدخولإلىالمسجدألداءالصلوات،واستعمال
أساليب العنف والترهيب ضدهم».

(داالتي ونهرا)

جانب من جلسة مجلس الوزراء
أكد رئيس الحكومة «أنّ المساعي
ستتواصل لإلفراج عن العسكريين
المخطوفين» ،الفتا ً إلى «أنّ الحكومة
على تواصل مع أهالي المخطوفين
لوضعهم في جو تلك المساعي».
وك��ان مجلس ال��وزراء انعقد قبل
ظهر أم��س ف��ي ال��س��راي الحكومية
برئاسة سالم وحضور الوزراء الذين
غ��اب منهم ال��وزي��ران بطرس حرب
ورشيد درباس.
وبعد الجلسة التي دام��ت قرابة
خمس ساعات ونصف الساعة ،تال
وزير اإلعالم رمزي جريج المقررات
الرسمية مشيرا ً إلى أنّ سالم استهل
الجلسة بالتذكير «بمطالبة الحكومة
كما في كل جلسة بانتخاب رئيس
جمهورية جديد من أج��ل استقامة
عمل المؤسسات الدستورية».
ثم تطرق إلى موضوع العسكريين
المخطوفين ،فعرض مجمل االتصاالت
التي تمت على الصعيدين اإلقليمي
والمحلي من أجل تحريرهم ،مؤكدا ً
«أنّ المساعي ستتواصل لتحقيق
ه��دف اإلف��راج عنهم ،وأنّ الحكومة
على تواصل مع أهالي المخطوفين
لوضعهم ف��ي ج��و تلك المساعي،

(ت ّموز)
وهي تفهم كل الفهم معاناتهم وتؤكد
تضامنها معهم».
بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى
البحث في المواضيع ال��واردة على
جدول أعمال الجلسة أو من خارجها،
واتخذ في صددها القرارات الالزمة،
وأهمها:
أوالً ،الموافقة على تمويل أشغال
مشروع مياه الصرف الصحي في
البقاع الغربي.
ثانياً ،الموافقة على تخصيص
لبنان قطعة أرض لسفارة لبنان في
مسقط  -عمان.
ث��ال��ث �اً ،ق��ب��ول ه��ب��ة م��ن االت��ح��اد
األوروب��ي من أجل مشروع التغيير
المناخي.
راب��ع��اً ،ال��م��واف��ق��ة على اتفاقية
ش��راك��ة لتمويل شبكة لمنتجعات
صيد السمك.
خامساً ،الموافقة على طلب وزارة
ال��م��ال اإلج���ازة لها إص���دار سندات
خزينة بالليرة اللبنانية لمدة خمس
س��ن��وات لتسديد ال��دي��ون بفائدة ال
تتجاوز  80ف��ي المئة م��ن الفائدة
المعمول بها على سندات الخزينة
لمدة خمس سنوات.

سادساً،الموافقة على نقل اعتماد
بقيمة م��ل��ي��ار ل��ي��رة م��ن احتياط
الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس
ال��وزراء ،ألمن الدولة لعام ،2014
على أساس القاعدة االثني عشرية.
سابعاً ،الموافقة على مشروع
يرمي إلى تعيين عضوين إضافيين
لدى المجلس العدلي.
ث��ام��ن �اً ،ال��م��واف��ق��ة على تكليف
وزارة ال���م���ال ووزارة التنمية
اإلداري��ة ومجلس الخدمة المدنية
تقديم مقترحات بصدد تعويضات
العاملين في المعلوماتية.
تاسعاً ،الموافقة على طلب وزارة
اإلعالم الترخيص بالتفرغ عن أسهم
في شركتين إعالميتين.
ع��اش��راً ،الموافقة على مشروع
ال���م���رس���وم ب��ت��ص��دي��ق ال��ن��ظ��ام
التوجيهي والنظام التفصيلي العام
لمنطقتي ك��ف��رالق��وس وكفرحاتا
العقاريتين في قضاء زغرتا.
حادي عشر ،الموافقة على تأمين
ال��ت��م��وي��ل ال�ل�ازم لترميم كنيسة
مار جرجس في إه��دن ،وتعويض
المبنى المجاور بسبب انزالقات في
التربة.

�أهالي الع�سكريين عدلوا عن الت�صعيد:
الحكومة جا ّدة في معالجة الملف

تحضيرا ً لتصعيد تح ّرك أهالي العسكريين المخطوفين
عدل أهالي العسكريين المخطوفين عن التصعيد بعدما
لمسوا جدية الحكومة في معالجة هذا الملف وحصلوا
على تطمينات.
وكان وفد من األهالي التقى أمس رئيس الهيئة العليا
لإلغاثة اللواء محمد خير في السراي الحكومية أثناء انعقاد
جلسة مجلس ال��وزراء .وبعد اللقاء ال��ذي استمر قرابة
الساعة وربع الساعة ،قال نضال مغيط شقيق الجندي
المخطوف ابراهيم مغيط« :بعد االجتماع مع اللواء خير
لمسنا جدية وإرادة وتصميما ً من الحكومة بمتابعة الملف
رغم كل الشوائب التي تحصل وتؤثر سلبا ً عليه والتي
تجري معالجتها» .وق��ال« :كان لذلك تأثير إيجابي في
نفوسنا وأصبح هناك اطمئنان لدى أهالي العسكريين
نوعا ً ما .أما موضوع تصعيد التحرك فهو مؤجل وسيبقى
قائما ً بحسب الظروف وفي أي لحظة نتفاجأ فيها بتعثر
المفاوضات ،سيكون التصعيد سيد الموقف».
وردا ً على سؤال عن التطمينات التي تلقاها األهالي،
قال مغيط« :وضعنا في أجواء المفاوضات المفتوحة في
االتجاهات كافة ،وال وقت محددا ً لهذا الملف وال أحد ،كما
نعلم ،يخبئ أمرا ً عن الثاني».
وردا ً على ال��س��ؤال نفسه ،ق��ال حسين يوسف والد
الجندي المخطوف محمد يوسف« :إنّ القنوات تعمل في كل

(ت ّموز)
النواحي ،الكل يفاوض وأنتم تعلمون .يكفي أننا اطمأنينا
ألنّ القضية قضيتنا ،وال نود أن نعلن شيئاً ،حرصا ً على
سالمة المفاوضات الجارية».
وعما إذا كان وزي��ر الصحة وائ��ل أبو فاعور سيلتقي
األهالي ،قال مغيط« :إنّ جلسة مجلس ال��وزراء ال تزال
منعقدة ومعالي الوزير ليست لديه مشكلة ويتحدث معنا
في أي لحظة».
وردا ً على سؤال عن توقيت مذكرة التوقيف في حق
الشيخ مصطفى الحجيري «أبو طاقية» ،أجاب مغيط:
«نحن كأهالٍ ،أبدينا االستغراب الشديد ووضعنا مئات
عالمات االستفهام على التوقيت الذي صدرت فيه المذكرة
في حق الشيخ الحجيري» ،معتبرا ً «أنّ توقيتها ليس
لصالحنا وسيجري العمل على معالجة الشوائب».
والتقى الوزير أبو فاعور األهالي بعد ذلك ،وأكد بعد
اللقاء «أن ال جديد في هذا الملف» ،مشيرا ً إلى «أنّ الدولة
جدية وجادة وتريد مفاوضات منطقية وهناك أكثر من خط
اتصاالت».
وك��ان األهالي ح��ذروا خ�لال اعتصامهم المفتوح في
ساحة رياض الصلح ،قبل انعقاد مجلس الوزراء من «أنّ
يوم غد سيكون أسود في بيروت في حال لم يحصل أي
تطور إيجابي في قضية المختطفين».

مكاري يتلقى م�شروع �سل�سلة الع�سكريين:
الت�سرّع في ت�سريب �أ�سماء توافقية ي�ض ّر �أكثر مما ُيفيد
تلقى نائب رئيس مجلس النواب
فريد مكاري مشروع سلسلة الرتب
والرواتب الخاصة بالعسكريين بعد أن
طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع سمير مقبل في جلسة اللجان
النيابية المشتركة األخيرة مهلة 10
أيام لتقديمها» ،وأوض��ح مكاري «أنه
سيبحثها قبل عرضها على اللجان
النيابية ف��ي جلستها المقبلة التي
سيُحدد موعدها بالتشاور مع الرئيس
نبيه بري».
وق���ال ف��ي ح��دي��ث ل��ـ «ال��م��رك��زي��ة»:
«المناقشات داخل اللجان المشتركة
ج �دّي��ة ،لكن ف��ي ال��وق��ت نفسه هناك
صعوبات كثيرة ألن امكانية تلبية

بعض المطالب وهي ُمحقة ،صعبة في
ظل الوضع االقتصادي والمالي ،وهذا
ما سيجعل المناقشات طويلة».
وشدد مكاري على «ض��رورة إنجاز
االستحقاق الرئاسي ألن وجود رئيس
يُساهم في االستقرار السياسي الذي
ينعكس ع��ل��ى االس��ت��ق��رار االم��ن��ي»،
وأوضح «أن التوصل الى توافق على
اسم ّ
مرشح للرئاسة يجب أن تسبقه
تنازالت من فريقي  8و 14آذار ،وهذا
التوافق يجب أن يأتي بعد تفاهم ضمن
 14آذار وقبول من  8آذار» ،معتبرا ً «ان
التس ّرع في تسريب أسماء توافقية قد
«يض ّر» اكثر مما ُيفيد» ،ولفت إلى «أن
مواقف الرئيس بري لطالما كانت عامالً

ايجابيا ً في هذا الموضوع وفي ملفات
كثيرة».
وع���زا م��ك��اري «التمديد للمجلس
ال��ن��ي��اب��ي ال���ى ع���دم وج����ود رئ��ي��س
للجمهورية» ،موضحا ً «أن انجاز
الرئاسة أولوية للرئيس سعد الحريري
على رغ��م موقفه من التمديد ،فمتى
انتخبنا رئيسا ً وأقررنا قانون انتخاب
جديدا ً نذهب فورا ً الى انتخابات نيابية
ورجح مكاري «أن تعقد جلسة
جديدة»ّ .
خاصة إلقرار التمديد بعد  21الجاري
تاريخ عقد جلسة انتخاب أعضاء مكتب
المجلس ورؤس��اء اللجان» ،موضحا ً
«أن تحديد موعد الجلسة من صالحية
رئيس المجلس».

