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أوساط ميقاتي تتحدث عن محاوالت »خبيثة« إلغراقه.. ومعارضون يرجحون اعتذاره!
الى مرحلة يعتذر فيها عن التأليف، مرجعا 

األسباب الى االعتبارات االقليمية.
مستشار رئيس حكومة تصريف األعمال 
الوزير محمد شطح أكد ان عدم تشكيل احلكومة 

ال يؤثر على عمل احملكمة الدولية.
وأضاف إلذاعة »صوت لبنان« ان الرئيس 
املكلف أراد ان يدخل من باب رئاسة احلكومة 
بني فريقني أساسيني في البلد لكن اآلن هناك 
مش���كلة تش���كيل احلكومة التي لم يحلها 
التكليف، بس���بب عراقيل أت���ت من الفريق 
الذي أت���ى مبيقاتي، ورمبا وجد بعضها في 
اس���تمراره كمكلف دون تألي���ف له جدواه، 
بحيث يظل الوضع الدس���توري في لبنان 
معلقا وبالتالي هذا ما يفيد بإعاقة احملكمة 

الدولية كما يعتقد البعض.
وحول دعوة النائب محمد رعد لتجميد 
احملكمة الدولية حتى تأليف احلكومة، قال هناك 

جانب قانوني حيث ال وجود للتجميد.

الحريري قابل األمير نايف

إلى ذلك التق���ى رئيس حكومة تصريف 
األعمال س���عد احلريري املوجود حاليا في 
الرياض أمس النائب الثاني لرئيس الوزراء 
األمير نايف بن عبدالعزيز حيث عرض معه 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك والعالقات 
بني البلدي���ن. وكان احلري���ري التقى أمير 
الرياض األمير س���لمان بن عبدالعزيز يوم 
السبت بحضور الوزير السابق باسم السبع 
واملستشارين نادر احلريري وهاني حمود 
وتناول اللقاء العالقات بني البلدين والوضع 

السائد في لبنان واملنطقة.
وذكرت معلومات ان وفدا موسعا من قيادات 
14 آذار ووزرائها ونوابها يستعدون للتوجه 
الى اململكة العربية السعودية لالنضمام الى 
احلريري في زي���ارة االطمئنان على خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
وتهنئته بالتعافي. وأظهرت االتصاالت التي 
أجراها احلريري في الرياض استمرار الدعم 

السعودي للبنان وقضاياه.

مصادر الرئيس املكلف.

عراجي يرجح اعتذار ميقاتي

لكن النائب عاصم عراجي )املس���تقبل( 
اعتبر ان الرئيس املكلف جنيب ميقاتي غير 
قادر على تشكيل احلكومة ألنه محاصر من 
قبل حلفائه اجلدد، مرجحا وصول ميقاتي 

نحو محاور أخرى، حسبما قالت االوساط، 
التي أضافت ان ميقاتي آل على نفسه عدم 
الدخول في سجاالت مع أحد، وعدم االنزالق 
في سياسة احملاور احمللية، وانه في الوقت 
نفس����ه لن يتأخر في ال����رد، ولن يتردد في 
وضع النقاط على احلروف عند الضرورة، 
وهذا ما فعله في غير مناسبة، وذلك حسب 

أس����مته محاوالت خبيثة إلغ����راق رئيس 
احلكومة املكلف في سجاالت والتزامات قبل 
تأليف احلكومة وقبل إجناز البيان الوزاري، 
الذي يحدد سياس����تها ف����ي حني انه يعرف 
دوره، ويرك����ز اهتمامه على تأليف حكومة 
تطمئن اجلميع وهو يدرك أيضا هذه احملاوالت 
الهادفة الى حتويل األنظار عن تأليف احلكومة 

وسخر وهاب من مطالبة املعارضة اجلديدة 
مبعاجلة سالح حزب اهلل في الداخل، معتبرا 
الفصل السابع من ميثاق االمم املتحدة الذي 

يهدد به البعض كذبة كبيرة.

أوساط ميقاتي

أوس����اط ميقاتي حتدثت ل� »النهار« عما 

بيروت ـ عمر حبنجر
أقله حتى  املراوحة احلكومية مستمرة، 
نهاية هذا االسبوع الذي سيقفل على مهرجان 
شعبي حاشد لقوى 14 آذار في ذكرى نشوئها 
الس���ادس، في ش���هداء لبنان االحد املقبل، 
ورمبا ال���ى ما بعد صدور الق���رار االتهامي 
في جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
والشهداء اآلخرين، املرتقب في أي وقت من 

هذا الشهر.
لك���ن الرئي���س املكلف جني���ب ميقاتي 
سيواصل حتركه على طريق التأليف املزروع 
باالش���واك في مس���عى لتحضير االرضية 
الداخلية للحدث املرتبط بأكثر من وتر داخلي 

واقليمي ودولي.
الرئيس املكلف امام حملة يشنها مرشحوه 
الى رئاسة احلكومة، على املعارضة اجلديدة 
التي كان منها ولها، من محور احملكمة الدولية 
البالغ احلساس���ية، عب���ر املطالبة بتجميد 
التعاون مع هذه احملكمة الى حني تش���كيل 
احلكومة املراد منها فك العالقة مع تلك احملكمة، 
وهذه س���ابقة غير معهودة بالنسبة للبنان 
العريق في التزام تعهدات���ه حيال املنظمة 

الدولية.
يقابل ذل���ك حملة من هذه املعارضة، أي 
من 14 آذار، على الرئيس املكلف، من زاوية 
استشعار ميله نحو االستجابة لرغبات حلفائه 

اجلدد، مبا يخص احملكمة الدولية.
وفي هذا الوقت، تواصل القوى املتحالفة 
حتت مظلة 8 آذار، حمالتها االستفزازية على 
رئاسة اجلمهورية، ويعكس الوزير السابق 
وئام وهاب توجه���ات هذه القوى، بإطارها 
احمللي واالقليمي، وفي آخر تصريحات وهاب 
مساء السبت لقناة OTV التابعة للعماد ميشال 
عون، اعتبر وهاب ان املشكلة هي مع رئيس 
اجلمهورية العماد ميش���ال سليمان، بداعي 
إصراره على حصة في احلكومة موازية حلصة 

كتلة نيابية، قاصدا كتلة العماد عون.
وقال وهاب ان العماد عون »سيأخذ حقه 
حتى آخر بارة« متوقعا والدة قريبة للحكومة، 

الحريري التقى األمير نايف في الرياض وقيادات 14 آذار تستعد لالنضمام إليه في السعودية

)واس( النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الداخلية السعودي األمير نايف بن عبدالعزيز مستقبال رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري في الرياض أمس 

صقر لـ »األنباء«: ميقاتي يشّن حربًا استباقية
ضد المحكمة الدولية والمجتمع الدولي!

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلتي »نواب زحلة« و»المستقبل« 
النائب عقاب صقر أن حزب اهلل يقول الشيء 
ونقيض���ه ف���ي آن واحد ويلع���ب على حبال 
التناقضات في مواقفه حيال المحكمة الدولية 
والتحقي���ق الدولي، بحيث ين���ادي من جهة 
بقطع عالقات الدول���ة اللبنانية مع المحكمة 
ويعتبر نفسه غير معني بها وبقراراتها، وي�عقد 
المؤتمرات الصحافية من جهة ثانية ليش���ير 
الى م���ا يعتبره عيوبا أو وخروقات تش���وب 
مس���ار المحكمة وتدعو الى ضرورة وقف هذا 
المس���ار وانهائه، والتي كان آخرها ما اعتبره 
رئيس كتل���ة »الوفاء للمقاومة« النائب محمد 
رعد خروقات القاضي بلمار لبروتوكول التعامل 

بين لبنان والمحكمة الدولية، مؤكدا في هذا ال��صدد ان قوى »14 
آذار« تعتبر نفس���ها أكثر المتضررين من الخروقات إن وجدت 
وترفض تغطيتها والس���كوت عن مخالفة س���واء لب�روتوكول 
التع���اون أم لغيره من القواعد الت���ي تضمن�تها االتف��اقية بين 
لبن���ان والمحكمة أيا يكن مرتكب المخالفات أكان بلمار أم األمم 

المتحدة نف�سها.
ولف���ت النائب صقر في تصريح ل� »األنباء« الى ان مصلحة 
لبنان تكمن في ابقائه عل���ى أعلى مراتب التعاون مع المحكمة 
الدولية، انما تحت سقف بروتوكول التعامل وأطر االتفاق الموقع 
بينهما، مشيرا الى انه وانطالقا من تلك المصلحة على الوزراء 
االربعة تقديم االسباب القانونية التي رأوا فيها دافعا لرفضهم 
التج���اوب مع مطلب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار 
حيال المصادقة على صحة البصمات المطلوبة، مؤكدا ان الجميع 
سيقف الى جانبهم فيما لو تبين انها أسباب قانونية محقة، انما 
سيطالب في المقابل بتصحيحهم للخطأ الذي ارتكبوه وبأسرع 
وقت فيما لو تبين انه رفض تعسفي لمجرد الرفض ومناطحة 

المحكمة الدولية.

حرب استباقية على المحكمة

وردا على س���ؤال حول ما اذا كان تص���رف الوزراء االربعة 
واعتبار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأن طلب القاضي بلمار 
يستهدفه وتشكيل حكومته اضافة الى اعتبار النائب محمد رعد 
ان الطلب المذكور شكل خرقا فاضحا لبروتوكول التعامل، وما 
اذا كان ذل���ك يقدم نموذجا عن توجه���ات الحكومة العتيدة في 

مقاربتها للمحكمة الدولية، لفت النائب صقر 
الى ان الحكومة المقبلة ستضع نفسها ولبنان 
في مواجهة المجتمع الدولي فيما لو تش�كلت 
لمناطحة المحكمة الدولية ورفض القرار الدولي 
الذي اتخذته االمم المتحدة بعدما أجمع عليه 
كل اللبنانيين دون اس���تثناء، وستكون بذلك 
قد استهدفت نفس���ها وعرضت لبنان ألحكام 
الفصل الس���ابع من ميثاق األمم المتحدة ومن 
البكاء على االطالل على قاعدة »ضربني وبكى 

سبقني واشتكى«.

مفاعيل الفصل السابع

واعتبر ان ما يحمي لبنان واللبنانيين من 
مفاعيل الفصل الس���ابع هو احتكام الحكومة 
المرتقب���ة ألحكام القانون من خالل تنفيذها مندرجات القانون 
الدولي وبن���ود االتفاق المبرم بين لبن���ان والمحكمة الدولية، 
معربا في الس���ياق نفسه عن اعتقاده ان الرئيس المكلف يشن 
حربا استباقية ضد المحكمة الدولية والمجتمع الدولي، وهو ما 
تبين في خلفية كالمه عن اس���تهداف طلب بلمار له ولحكومته 
المرتقبة والدتها، معتبرا ان ما لم يقله الرئيس ميقاتي هو أنه 
»سيخل وهو على رأس الحكومة بواجبات لبنان تجاه المحكمة 
الدولية وهو ما سيكون السبب في استهداف المجتمع الدولي له 
وللحكومة على حد سواء«، مشيرا الى ان ما يدعو الى االسف هو 
محاولة الرئيس المكلف رمي الكرة في ملعب اآلخرين عبر قوله 
ان »هناك من يحضر لقرارات تحت الفصل السابع ضد حكومته 
والدول���ة اللبنانية ككل، معتبرا في المقابل ان ما غض الرئيس 
المكلف النظر عنه هو ان اي قرار تحت الفصل الس���ابع تتخذه 
األمم المتحدة بحق الحكومة المقبلة، س���يكون نتيجة خطوات 
غير حكيمة للحكوم���ة ونتيجة أخطاء وثغرات قد ترتكبها في 
مقاربتها للمحكمة الدولية، متوجها الى الرئيس ميقاتي بالقول 
»انتبه من نتائج ما تحضره بيديك مع حكومة اللون الواحد كي 
ال تن���دم الحقا حين ال ينفع الندم«، مذكرا اياه بتجربة اصطدام 
لبنان مع الش���رعية الدولية أثناء حكم النظام األمني الس���ابق 
وبالنتائج االليمة التي حصدها على المستوى المذكور، متمنيا 
عل���ى الرئيس المكلف عدم ادخال لبنان في مغامرة مماثلة، مع 
العلم ان حكومة اللون الواحد لن تكون سوى حكومة المغامرات 
كونها ترى بعين واحدة وتنظر من منظار خاص بها وبسياستها 

وتطلعاتها.

نبّه الرئيس المكلف من نتائج ما تحضره يداه كي ال يندم الحقاً

عقاب صقر

أحاديث في الكواليس:
الحكومة لن ترى النور قبل أبريل!

بيروت ـ محمد حرفوش
ال جديد على صعيد امللف احلكومي وسط 
معطيات محلية واقليمية تشير الى املراوحة في 
هذا امللف. فبعد االحاديث املتفائلة التي اوحت 
قيادات 8 آذار من خاللها بانه ال خالفات فيما 
بينها حول توزي����ع مقاعد احلكومة العتيدة، 
انخفض منسوب التفاؤل فجأة، وانتشر حديث 
في الكواليس عن ان احلكومة لن ترى النور 
قب����ل ابريل املقبل وذلك بفع����ل جملة عوامل 
سياسية واستراتيجية داخلية واقليمية. اما 
في احملل����ي، فيتبني للرئي����س املكلف جنيب 
ميقاتي ان الشرخ كبير بني مكونات االئتالف 
االكثري حول توزيع احلقائب وصراع االحجام 
اضافة الى استهداف الرئيسني ميشال سليمان 
وميقاتي مباشرة من قبل بعض قياداته، فالعماد 
ميش����ال عون � مثال � يرى انهما ال يستحقان 
حصتهما، االول لعدم امتالكه شرعية شعبية 
ولغياب النص الدس����توري الذي مينحه هذا 
احل����ق، االمر الذي يرفضه رئيس اجلمهورية 
متمس����كا بحقيبتي الداخلية والدفاع ضمانة 
لعدم تس����ييس االمن، والثان����ي ألن االكثرية 
هي التي اوصلته االمر الذي يرفضه الرئيس 
املكلف املصر على تشكيل حكومته بعيدا عن 

هذه االعتبارات االس����تعالئية وذلك بحسب 
مصادر متابعة للشأن احلكومي.

وبرأي اوساط في املعارضة اجلديدة فإن 
عون هو في طليعة املستعجلني، حيث يعتقد 
ان التأليف س����يكرس الواقع احلالي بوصفه 
منتصرا على خصومه ومينحه فرصة االستئثار 
باحلصة املسيحية داخل مجلس الوزراء في 
سياق مواجهته املفتوحة مع مسيحيي 14 آذار 
وم����ع رئيس اجلمهورية، ام����ا حزب اهلل فإن 
املصادر ترى ان تفكيره وعقله في مكان آخر، 
يحسب فيه الوس����يلة الفضلى للخروج من 
االزمة املستمرة منذ خمس سنوات، اذ انه لم 
يتوقع ان تعمد 14 آذار الى قلب اولوياتها من 
اولوية احملكمة الى اولوية السالح ال بل اعتقد 
بقراءة خاطئة انها ستسلم بنتيجة »االنقالب« 
وترضخ السقاط احملكمة وتدخل الى احلكومة 
بش����روطه، وهذا ما يفسر تصعيد قيادته في 
االعالم في محاولة الستكشاف ابعاد احلملة التي 
فتحت في وجهه وكيفية مواجهتها، خصوصا 
ان موضوع السالح بالنس����بة اليه »مقدس« 
وان احلملة التي تقودها 14 آذار السيما تيار 
املستقبل تضرب هذه »القدسية« على مستوى 

العالم العربي واالسالمي.

بارود: نحقق في اختطاف ضابط 
ألربعة مواطنين سوريين

بيروت: اكد وزير الداخلية في حكومة 
تصريف األعمال زياد بارود، في بيان له 
امس ان املديرية العامة لقوى االمن الداخلي 
فتحت حتقيق���ا فوريا في حادثة اختطاف 
ضابط في قوى االمن الداخلي ألربعة مواطنني 
سوريني منذ اللحظة األولى لصدور اخلبر 
للتأكد من صحته، موضحا ان هذا املوضوع 
بات في عهدة القضاء العس���كري الذي من 
املفت���رض اال يتدخل احد ف���ي اجراءاته.

»الوطني الحر« وحلفاؤه اكتسحوا  
انتخابات نقابة المهندسين في بيروت

بيروت: فاز التيار الوطني احلر وحلفاؤه 
في املرحل���ة األولى من انتخاب���ات نقابة 
املهندس���ني ف���ي بي���روت التي ج���رت ضمن 
املدنيني االستشاريني،  املهندسني  فرعني: فرع 
وجاءت النتيجة 5 لتحالف املواالة مقابل صفر 
لتيار املس���تقبل وحلفائه.  وفرع املهندس���ني 
الزراعيني واالختصاص���ات األخرى، وجاءت 
النتيجة أيضا على الش���كل التالي: 5 لتحالف 
املواالة مقابل صفر لتيار املستقبل وحلفائه. 

نائب عوني يؤيد التظاهرات 
الداعية إللغاء الطائفية

بي���روت: وص���ف النائب س���يمون
ابي رميا عضو كتلة التغيير واالصالح 
التحرك ف���ي لبنان الس���قاط الطائفية 
السياسية باملهم جدا. وقال في تصريح 
له امس: لو لم اكن نائبا لكنت ش���اركت 
لكن ال اريد ان يقال إن هناك محاولة الخذ 
هذا التحرك العفوي لشباب لبنان، وقال 
ان االنتقال من النظام الطائفي الى النظام 
العلماني ال يح���دث بني ليلة وضحاها، 
مش���يرا الى ان لبنان قائم على النظام 
الطائفي ومنطق احملاصصة. وكان الشباب 
من دعاة الغاء الطائفية السياسية نظموا 
مسيرة من منطقة ضبية الى منطقة نهر 
بيروت حتت شعار الغاء الطائفية واحالل 
العلمنة، وس���بق لهم ان نظموا مسيرة 

مماثلة في بيروت.

مصادر كنسية: الڤاتيكان لم يعلن قبول استقالة 
البطريرك إال بعدما اطمأن إلى هوية الخلف

بيروت: ذكرت مصادر كنسية ان الڤاتيكان
 لم يعلن قبول استقالة البطريرك صفير 
اال بعدما اطمأن ال���ى هوية اخللف. وفي هذا 
السياق قالت املصادر ان اخليار سيكون في 
البداي���ة مفتوحا ب���ني 10 مطارنة على األقل، 
ثم يتقلص الى خمس���ة في املرحلة الثانية، 
ليصبح في املرحلة األخي���رة محصورا بني 
ثالثة مطارنة، اثنان يديران أبرش���يتني في 
لبنان، واحدة كبيرة وثانية نائية. أما الثالث 
فيتولى أبرشية خارج لبنان يوصف وضعها 
ب� »الدقيق واحلساس«. وال تستبعد املصادر 
ان يتم االتفاق في النهاية على »مرشح تسوية 

واجم���اع« يرضى به األس���اقفة جميعهم اذا 
تعذر على »األقوي���اء« تأمني أكثرية الثلثني.
الى ذلك تق���ام في الصرح البطريركي في 
بكركي نهاية األس���بوع االحتفاالت باليوبيل 
الذهب���ي والفضي للبطريرك صفير بحضور 
الكاردين���ال ليوناردو س���اندري والرئيس 
ميشال سليمان وشخصيات لبنانية ووفود 
من االغتراب اللبناني تزور بيروت للمشاركة في 
املناسبة التي تأتي بعد قبول البابا بنديكتوس 
السادس عشر اس���تقالة البطريرك والدعوة 
الى انتخاب خلف له وفق األصول واألنظمة 

املعمول بها.

أخبار وأسرار لبنانية  وثيقة سياسية وأمانة عامة تنفيذية ومجلس وطني: إحياء الذكرى السنوية 
السادسة النتفاضة 14 آذار ال يقتصر على التظاهرة الكبرى في 
ساحة الشهداء وامنا يشمل أيضا االعالن عن وثيقة سياسية ستكون 
أقرب الى وثيقة تأسيسية ملرحلة جديدة وتعيد فيها قوى 14 آذار 
تركيز خطابها وموقفها على أسس ثابتة وفي اجتاهات واضحة 
أبرزها تضمني الوثيقة موقفا وشرحا مسهبا بشأن سالح حزب 
اهلل ومخاطره وكيفية مقاربة هذه املشكلة، اضافة الى بعد عربي 
اقليمي في الوثيقة يحاكي الثورات الشعبية في العالم العربي 
ويرفض وضع لبنان في محور اقليمي ال مصلحة له وال عالقة 
ل���ه به، كما يرفض جر لبنان الى حروب ال مصلحة له فيها وال 
طاقة له على حتملها. وتشير أوساط قريبة من 14 آذار الى انه 
بعد االنتهاء من األيام االحتفالية ببعديها الشعبي والسياسي، 
ستنصرف قيادة 14 آذار الى صياغة تنظيمية جديدة تتماشى مع 
عملية االنتقال الى »املعارضة« وتشمل مراكز القيادة واألجهزة 

املرتبطة بها وآليات العمل واتخاذ القرارات وتنفيذها.
وهناك عدة أفكار مطروحة ومتداولة في هذا الش���أن من بينها 
تطوير هيكلية األمانة العامة لتصبح أمانة عامة تنفيذية وتشكيل 
»مجل���س وطني« لقوى 14 آذار يكون مبثابة »برملان ش���عبي« 
ومن ش���أنه ان يوسع القاعدة التمثيلية عبر إشراك شخصيات 
نخبوية من املجتمع املدني في عملية صنع القرار ورسم اخلطط 

والسياسات.
 أجواء بعبدا: أوس��اط سياسية قريبة من قصر بعبدا خلصت أجواء 

الرئيس ميش��ال س��ليمان في 
النقاط التالية:

1- عاد الرئيس سليمان من الكويت مرتاحا الى نتائج لقائه مع الرئيس 
السوري بش��ار األس��د، ويصف العالقة بينهما بأنها ودية وممتازة 
بخالف كل ما يش��اع ويقال عن عالقتهما ف��ي بيروت وكان موضع 

تندر بينهما في الكويت.
2 - الرئيس س��ليمان يراهن مع الرئي��س املكلف جنيب ميقاتي على 
احلالة الوس��طية باالتفاق مع جنب��الط وبري. وهو يلمس اقباال على 
اخلط الوسطي من ش��خصيات منتمية الى فريقي 8 و14 آذار وترى 
اآلن ان »الوس��طية« هي اخليار والتموضع والنهج األفضل واألنسب 

في ظل هذا االنقسام الوطني والسياسي احلاد واملريع.
3- ل��ن يوقع رئيس اجلمهورية عل��ى أي حكومة تكون حكومة حتد 
واس��تفزاز، ويكون فيها خلل فاضح في التوازن أو حكومة ميكن ان 
جتنح الى ممارس��ات وسياسات »كيدية وانتقامية«. كما انه لن يوقع 

على حكومة ال يكون له فيها 4 وزراء كحد أدنى.
4- لن يدخل الرئيس س��ليمان في جدل وس��جال مع العماد ميشال 
عون )حتى انه طلب عدم القيام بأي مظاهر تأييد له في منطقة جبيل 
على املس��تويني الشعبي والسياس��ي(، خصوصا ان عون ال يحكي 
سياس��ة بقدر ما يحكي »اس��اءة وجتريح«. لكن الرئيس سيستعمل 

صالحياته الدستورية حتى آخر حلظة وآخر حد.
5- الرئيس سليمان جهز الئحة بأسماء وزرائه )2 موارنة 1 أرثوذكس 1 
كاثوليك( وكذلك فعل الرئيس ميقاتي )4 سنة 1 أرثوذكس 1 كاثوليك(.

حتذيـرات وتطمينـات: بني   
حتذيرات »سالمة« وتطمينات 
»سالمة«، حذر الوزير السابق غسان سالمة املعروف بسعة اطالع 
وكثافة اتصاالته الدولية من ان يكون القطاع املصرفي اللبناني 
مستهدفا في س���ياق الضغط الذي ميارس على لبنان ردا على 

محاولة قطع العالقات اللبنانية مع احملكمة اخلاصة بلبنان.
وقد أثار موقف غسان سالمة ردود فعل قلقة لدى املسؤولني 
اللبنانيني املعنيني ولدى جمعية املصارف التي سارعت الى 
اعتبار كالم سالمة مجرد حتليل سياسي، السيما ان املصارف 
اللبنانية تتقيد باألنظمة واألصول املعتمدة دوليا في مجال 
مكافحة تبييض األموال، ولم تس���جل عليها أجهزة الرقابة 

اللبنانية والدولية أي عمليات مشبوهة في هذا املجال.
اال ان مصادر مطلعة أكدت ان الرسالة األميركية التي وجهت 
الى لبنان تتم متابعتها بشكل دقيق وجدي، وما الزيارة التي 
قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وعدد من نوابه الى 
واش���نطن مؤخرا، واالجتماعات التي عقدوها مع املسؤولني 
في وزارة اخلزانة األميركية، اال من أجل اظهار حرص لبنان 
على ع���دم مخالفة مصارفه املعايير الدولية،  املوضوعة في 
مجال مكافحة تبييض األموال من جهة، واالتفاق مع املعنيني 
ف���ي االدارة األميركية على اجراءات عملية تطمئن »القلقني« 
على متانة القطاع املصرفي اللبناني وعدم تورط أي مصرف 

لبناني في عمليات مشبوهة.

واستنادا الى املعلومات املتوافرة بأن سالمة جنح في احلصول 
على التزام أميركي بعدم التعاطي سلبا مع أي مصرف لبناني 

آخر، كما حصل مع البنك اللبناني - الكندي.
 مسـيرة نسـائية من ضريح احلريري إلى بقعة اغتياله: انطلقت مسيرة 
نس��ائية من ضريح الرئيس رفيق احلريري في س��احة الشهداء 
صباح امس باجتاه س��احة السان جورج حيث الشعلة املقامة في 

املكان الذي شهد استشهاده هو ورفاقه.
وتقدمت املس��يرة االعالمية مي ش��دياق الت��ي جنت من تفجير 

اغتيالي، مستعملة كرسيا متحركا.
ورفعت في املس��يرة ش��عارات تقول ال للسالح في الداخل، الى 
جانب ش��عارات الدع��م للمحكمة الدولية، وقدر حجم املس��يرة 

بعشرة آالف سيدة.
 لبنان البلد األكثر أمنًا في املنطقة: اكد البطريرك املاروني نصراهلل 
صفير انه على الرغم من اخلالفات القائمة في لبنان بني ابنائه 

يظل البلد االكثر امانا في هذه املنطقة.
صفير وفي حديث لقناة mtv قال: ان كل ما مررنا به طبعنا، 
وق���د كانت هناك ايام هادئة واي���ام عاصفة ولم ننس االيام 
التي قام بها بعض من الشعب املاروني يطالبنا مبا يعجبه، 
ومبا ال ميكن القيام به، وقد جهدنا لكي نكون واحدا بالنسبة 
ل���كل الناس، ولم يكن لنا من قربناه���م، كما لم يكن لنا من 
ابعدناه���م امنا هم ابتعدوا او اقتربوا بالنس���بة ملا يفكرون 

به.


