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ه ّنأ الحريري بتكميفه تشكيل الحكومة
مهمته وتشكيل حكومة مصمحة وطنية بأقرب فرصة ممكنة
ّ
القصار :إلنجاح ّ

القصار في تصريح لو ،دولة الرئيس سعد الحريري
ىنأ رئيس الييئات االقتصادية الوزير السابق عدنان
ّ
ّ
أن "الرئيس سعد الحريري أثبت من خالل القرار التاريخي
لمناسبة تكميفو تشكيل حكومة العيد الجديدة ،مؤ ّكدا ّ
والوطني الذي اتخذه بدعم ترشيح الرئيس العماد ميشال عون ،أزال جميع العراقيل التي ّأدت إلى استمرار

الشغور الرئاسي عمى مدى السنتين ونصف السنة".

أن "الرئيس سعد الحريري إبن شييد وطني كبير ،وىو منذ تسمّمو األمانة يسير عمى خطى والده
وأ ّكد
القصار ّ
ّ
قدم في كل محطّة مفصمية مصمحة لبنان عمى مصمحتو ومصمحة تياره السياسي وجميوره"،
الشييد ،حيث ّ

أن "الرئيس سعد الحريري يمثّل معادلة صعبة في الحياة السياسية المبنانية ،نظ ار ألنو يمتمك حيثية
معتب ار ّ
أن "اإلجماع الذي نالو من معظم القوى السياسية أمر جوىري كي
شعبية عابرة لمطوائف والمناطق" ،الفتا إلى ّ
أن البالد تحتاج إلى ورشة إصالح حقيقية والى تفعيل
تكون
ّ
عممية تشكيل الحكومة غير متعثرة ،خصوصا و ّ
عمل المؤسسات الدستورّية لطي صفحة سنوات التعطيل التي ّأدت إلى شمل المؤسسات والقطاعات اإلنتاجية
واالقتصادية".

القصار ،بمضمون الكممة التي ألقاىا الرئيس سعد الحريري بعد تكميفو من قبل فخامة رئيس الجميورية
وأشاد
ّ
العماد ميشال عون بتشكيل الحكومة ،خصوصا لجية حرصو عمى التواصل مع كافة القوى واألطراف
أن المرحمة تستدعي تقارب
السياسية من أجل تشكيل حكومة وحدة
ّ
وطنية يشارك فييا الجميع "خصوصا و ّ
المبنانيين وتضافر جميع الجيود من أجل العبور بالوطن والدولة إلى بر األمان".
وقال" :موقف الرئيس الحريري لجية االنفتاح عمى جميع األطراف وتغميب مصمحة لبنان عمى جميع
المصالح ،فيو طمأنة لجميع المبنانيين ولجميع األحزاب والقوى السياسية ،االمر الذي سيكون لو بالتأكيد
انعكاس إيجابي في المرحمة القادمة عمى الواقع االقتصادي وعمى القطاعات اإلنتاجية حيث تأثرت معظم

القطاعات االقتصادية بشكل سمبي كبير ،ىذا فضال عن تراجع حجم االستثمارات ،إضافة إلى ارتفاع
معدالت البطالة نتيجة اقفال عدد كبير من المؤسسات االقتصادية ألبوابيا وتسريح مئات العمال".
وشدد عمى " أن "انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة أمران أساسيان كي يكون العيد الجديد قائم عمى االنتاج ال
عمى التعطيل" ،داعيا في ىذا اإلطار جميع القوى السياسية إلى "مالقاة الرئيس الحريري في منتصف
ميمتو من أجل تشكيل حكومة في أقرب فرصة ممكنة ".
الطريق ،وتسييل ّ
وشدد عمى أن "الييئات االقتصادية ستكون متعاونة مع الرئيس الحريري وستدعمو إلى أقصى الحدود من
ميمتو ".
أجل نجاح ّ

