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ريين
التقى ال�سايغ وال�ساهر
ورئي�سي «الأمريكية» و«الي�س�عية» و�سف َ
َ

�حلريري يتل ّقى دعوة حل�سور تد�سني د�ر �لطائفة �لإجنيلية
املكلف �سعد احل��ري��ري يف «بيت ال��سط» اأم����س ،وف� ً
ّ
�دا من
ا�ستقبل رئي�س احلك�مة
املجل�س الأعلى للطائفة الجنيلية برئا�سة رئي�س املجل�س الأب �سليم �سهي�ين� ،سم
ووجه ال�فد
الق�سي�س حبيب بدر والقا�سي ف�زي داغر والنائب الق�سي�س ادغار طرابل�سيّ .
وعرب له عن اأمله
اليه دع�ة حل�س�ر حفل تد�سني دار الطائفة الجنيلية بعد غد ال�سبتّ ،
ً
قريبا.
يف ت�سكيل احلك�مة
وال �ت �ق��ى ال��رئ�ي����س احل��ري��ري �سفري
ل �ب �ن��ان يف ل �ن��دن رام� ��ي م��رت �� �س��ى ،ثم
�سفري لبنان يف طهران ح�سن عبا�س.
وم�ساء ،ا�ستقبل رئي�سي اجلامعة
الأم��ريك�ي��ة يف ب��ريوت الدكت�ر ف�سل�
خ � ���ري واجل��ام �ع��ة ال �ي �� �س���ع �ي��ة الأب
الربوف�س�ر �سليم دكا�س ،يف ح�س�ر
وزي� ��ر ال �ث �ق��اف��ة يف ح �ك���م��ة ت�سريف
الأعمال غطا�س خ�ري.
بعد الجتماع ،قال الدكت�ر خ�ري:
«ال�ت�ق�ي�ن��ا ال �ي���م ال��رئ�ي����س احل��ري��ري،
كرئي�سي اأق��دم و أاع ��رق جامعتني يف
ل�ب�ن��ان ،م��ن أاج ��ل اأن ن �ق��دم ل��ه بع�س
الأفكار واحلل�ل ،والتي قد ت�ساعد يف
ت�سكيل احلك�مة ويف مرحلة ما بعد
الت�سكيل .فالأمر الأهم بالن�سبة الينا
ه��� ال��سع القت�سادي وت���ف��ري الأم��ل
لل�سعب اللبناين .ونحن �سنبقى يف
خدمة ال�طن ،ولدينا عالقة �سريحة
ومبا�سرة مع الرئي�س احلريري ،الذي
ا�ستمعنا منه اإىل مالحظاته يف هذا
الإطار».
بعد ذلك ،التقى الرئي�س احلريري
ال وفد املجل�س االأعلى للطائفة االإجنيلية
] احلريري م�ستقب ً
ال�ن��ائ��ب ال�سابق خ��ال��د ال�ساهر ال��ذي
هذه املهمة ال�طنية ال�سعبة ،ل اأن تتم عرقلته اأو اأن ت�سيطر املطالب الفئ�ية واحلزبية اأو
اأو�سح اأن «اللقاء مع دولته تركز على الك�ارث احلا�سلة نتيجة العا�سفة التي �سربت
اأن يق�م البع�س ب�سغ�ط من اأجل م�سالح خارجية ل متت اإىل م�سلحة ال�سعب اللبناين
لبنان يف الأي��ام املا�سية ،واأث��رت على امل��زروع��ات يف عكار وك��ل املناطق ،وعلى اخليم
والدولة ب�سلة».
الزراعية البال�ستيكية وبي�ت النا�س والطرقات ،ما جعل كل املناطق تطالب مبعاجلة
واأكد اأن «ت�سكيل احلك�مة الي�م ه� مطلب وم�سلحة و�سرورة وطنية ،وال�سعب اللبناين
ه��ذه الأ� �س��رار .ووج��دت اأن الرئي�س احل��ري��ري ق��د وج��ه اإىل ك��ل امل�س�ؤولني املعنيني يف
ال��دول��ة للقاء يعقد غ� ً
بحاجة اإىل هذه احلك�مة ،وكل عرقلة يف هذا امل��س�ع يجب اأن يتحمل م�س�ؤوليتها من
�دا (ال �ي���م) ،فله ال�سكر والح ��رام على ه��ذا امل���ق��ف وحلر�سه على
امل�سلحة العامة».
أا� �س��اف« :ه��ذه العا�سفة ،وب��الإ��س��اف��ة اإىل م��ا يعي�سه اللبناني�ن اأ��س��ا��س� ً�ا م��ن اأو��س��اع
ً
أي�سا ت�سكيل احلك�مة ب�سكل �سريع .من هنا نطالب باإزالة
ماأ�ساوية و�سعبة ،ت�ستدعي ا
كل العقبات والعراقيل من اأمام ت�سكيل احلك�مة ،واإطالق يد الرئي�س �سعد احلريري يف

ً
ً
خ�س��سا واأننا
معتربا اأن��ه «ل يج�ز العبث مب�سالح البلد ول مب�سالح �سعبه،
يعرقل»،
على أاب���اب قمة اقت�سادية �ستعقد يف لبنان ،وهناك ا�ستحقاقات مالية و أاخ��رى متعلقة
بامل�سلحة العامة وب�سرورة اإجناز امل�ازنة ،اإ�سافة اإىل تطبيق مقررات م�ؤمتر �سيدر من
خالل حك�مة وطنية جتمع اجلميع وتعمل على خدمة لبنان .وكل اللبنانيني ينتظرون

(داالتي ونهرا)
اليجابية ول يقبل�ن بهذه ال�سلبية التي ل تزال م�ج�دة حتى الآن».
وعر�س الرئي�س احلريري مع النائب في�سل ال�سايغ لآخر امل�ستجدات والأو�ساع العامة
و�س� ً
ؤونا مطلبية.
وكان قد التقى اأول من اأم�س وفد ًا من اآل عثمان �سكره على تعزيته ب�فاة �سليم
عثمان.

