
عربية وعالمية
االثنني 6 يونيو 2011

52

أخبار وأسرار

٭ جنبالط إلى تركيا: بعد 
زيارته إلى فرنسا وقطر، 

يعتزم رئيس جبهة النضال 
الوطني النائب وليد جنبالط 

زيارة تركيا خالل األيام 
القليلة املقبلة للوقوف منها 
على آخر التطورات اجلارية 

في مسألة امللف السوري.
٭ القرار االتهامي: كشف 

مسؤول رفيع في األمم 
املتحدة أن األمانة العامة 
للمنظمة الدولية وزعت 

ما سمته »توجيهات 
استعداد« إلمكان أن 

يصدر قاضي اإلجراءات 
التمهيدية في احملكمة 
اخلاصة بلبنان دانيال 

فرانسني القرار االتهامي 
األول في قضية اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني 
السابق رفيق احلريري 

على األرجح مطلع يوليو 
املقبل.

وإذ أشار الى أن »القرار 
االتهامي سيصدر في 

غضون أسابيع قليلة، 
على األرجح مطلع الشهر 

املقبل«، أكد أن »أحدا ال 
يعلم حتى اآلن ما هو 

موقف قاضي اإلجراءات 
التمهيدية من األدلة« 

التي وضعها املدعي العام 
للمحكمة دانيال بلمار. 

وتوقع أن يتضمن القرار 
أسماء أفراد »من رتب 
متدنية في حزب اهلل، 
باإلضافة الى آخرين«.
٭ شبح االغتياالت:  قالت 

أوساط سياسية ان شبح 
حصول اغتياالت سياسية 

في لبنان هدفها إيقاع البلد 
في فتنة ال تبقي وال تذر، 
هو محل نظرة جدية اليه.
وأحد املراجع السياسية 

كانت وصلت اليه في الفترة 
األخيرة مجموعة معلومات 
من مصادر متقاطعة حتذر 

من ان لبنان مقبل في 
الفترة املنظورة على حدوث 
عمليات اغتيال شخصيات 

يؤدي مقتلها الى حدوث 
تداعيات مضرة جدا لألمن 

في لبنان.
٭ طائرة أميركية في حامات: 
أثار هبوط طائرة نقل 
عسكرية اميركية من 

طراز هيركيليوز سي 130 
في قاعدة حامات اجلوية 

اهتمام جهات حزبية 
لبنانية استخبرت حول 
االهداف واالسباب التي 

وقفت وراء هذه العملية.

السلطات السورية تتهم »إرهابيني« بتنفيذ هجمات بأنابيب الغاز.. ومؤمتر بروكسل للمعارضة يحشد الدعم للثورة 

سورية: جتدد سقوط القتلى في إدلب وإضراب عام في حماة 

في جبل الزاوي����ة في إدلب أمس 
وانهما قتال قنصا. فيما قال نشطاء 
حقوقيون إن ع����دد قتلى املدينة 
بلغ 25 خالل 24 ساعة. في املقابل 
جددت السلطات السورية رواية 
املسلحني وأعلنت أمس مقتل أربعة 
أشخاص وإصابة أكثر من 20 من 
أفراد قوات األمن السورية خالل 
مواجهات مع مجموعات مسلحة 

في محافظة ادلب.
وقالت وكالة االنباء السورية 
)س����انا( »ان مجموعات إرهابية 
مسلحة تقوم منذ االمس )األول( 
مبهاجمة عدد من الدوائر احلكومية 
ومراكز الشرطة ومجمع املخافر 
في مدينة )جسر الشغور( التابعة 
حملافظة )ادلب( شمال سورية«.

وأوضحت )سانا( ان ذلك أدى 
الى »استشهاد أربعة من عناصر 
الش����رطة والقوى األمنية املكلفة 
بحماية املواطنني واملمتلكات العامة 
واخلاصة وإصاب����ة أكثر من 20 
آخرين من بينه����م مدير املنطقة 
وضابط اضاف����ة الى إصابة عدد 

من املواطنني«.

وأشارت أيضا الى ان املجموعات 
املسلحة استخدمت في هجومها 
أنواع االسلحة  االرهابي مختلف 
وفج����رت مبن����ى البري����د التابع 
للمدينة باس����تخدام أنابيب غاز 
وقامت بحرق وتخريب عدد من 
املباني العامة واخلاصة باالضافة 
الى قطعها الطرقات مثيرة بذلك 
اخلوف والرعب في قلوب املواطنني 
الذين ناشدوا السلطات املختصة 
التدخ����ل بقوة حلمايتهم من هذه 
املجموعات وإعادة األمن واالستقرار 

للمدينة.
الشام مبحافظة  وفي بصرى 
درعا أجرت قوات األمن فجر أمس 
حملة اعتقاالت واسعة ومداهمات 
للبي����وت وقام����ت عناصر األمن 
بإطالق الرصاص بكثافة في الهواء 

لترويع األهالي.
في سياق آخر، اتفق معارضون 
سوريون شاركوا في مؤمتر في 
العاصمة البلجيكية بروكس����يل 
أمس حتت اسم »االئتالف الوطني 
لدعم الثورة السورية« على دعم 
الداخلي في بالدهم فيما  احلراك 

طالبت فصائل ش����بابية باعتبار 
الش����باب هم القائم����ون بالثورة 

وليس الشيوخ.
وقال وزير اإلعالم الس����وري 
األس����بق محمد الزعبي ليونايتد 
التغيير  انترناشونال »إن  برس 
في مثل الوضع السوري يقتضي 
حتالف اليمني واليسار وحشد كل 
اجلهود من أجل إس����قاط النظام 
ووض����ع س����ورية عل����ى طريق 

الدميوقراطية«.
النظام لم  وأضاف »اعتقد أن 
يعد بإمكانه البقاء على قيد احلياة 
واحلصول على أي ش����رعية من 
الشارع السوري ولكن أخشى أن 
يتطلب س����قوطه نهرا من الدماء 
بعد أن سفك دماء أكثر من 1300 
قتيل وآالف اجلرحى ما يعني أنه 

مستعد لقتل آالف الناس«.
من جهته، أبلغ الش����يخ أحمد 
امللح����م يونايتد برس  األس����عد 
انه يش����ارك في  انترناش����ونال 
مؤمتر بروكسيل بصفته »ممثال 
لعشيرة اجلبور والتي متثل %50 
من العرب في محافظة احلس����كة 

ولدعم الثورة السورية وإيصال 
صوت أبناء محافظة احلسكة بأن 
عشيرة اجلبور موجودة وستقوم 

مبساندة املتظاهرين«.
ويشدد االئتالف الوطني على 
أهمية »دعم ومساندة الثورة في 
سورية أمام كل الهيئات واحملافل 
الدولية استجابة للواجب الوطني 
في مواجهة النظام«، الذي يقول 
إنه »جتاوز كل األعراف والقوانني 
وأوغل قت����ال وجرح����ا واعتقاال 
وتشريدا وتنكيال بأهلنا في سائر 

أنحاء الوطن«.
وقال وائ����ل احلافظ املفوض 
السياسي للحركة الشعبية للتغيير 
في سورية »نش����ارك في مؤمتر 
بروكسيل من أجل تفعيل احلراك 
السياسي بعد سنوات طويلة من 

اخلوف«.
وأضاف »لكن انطالقة الثورة 
أسقطت كل أقنعة النظام واستعاد 
الش����عب األكس����جني النقي الذي 
يتنفسه بنار احلرية امللتهبة اآلن 
وبدأ يتحرك موحدا من كل األطياف 
واألديان واملذاهب والثقافات وكلنا 

يجتم����ع اليوم على طلب احلرية 
وعل����ى اس����تعداد ألن نضح����ي 

ألجلها«.
وأض����اف »نحن ف����ي احلركة 
الش����عبية للتغيير في س����ورية 
على استعداد للمشاركة في جميع 
مؤمترات املعارضة ونضع يدنا مع 
اجلميع سواء أكانوا علمانيني أم 
إسالميني في سبيل هدف سامي 
ونبيل وهو حترير سورية وإقامة 

الدميوقراطية«. 
من جانبه ق����ال محمود علي 
اخللف مؤس����س حزب الوس����ط 
السوري »نشارك في املؤمتر ألنه 
ميثل أهداف وطموحات ش����عبنا 
الثائر في سورية وال نعتقد أنه 
يقتصر على فصي����ل بعينه، بل 
كل األطي����اف السياس����ية وحتى 

املستقلني«.
ويقول االئتالف الوطني لدعم 
الثورة السورية إنه »يدعم شباب 
الثورة في الداخل ويعتبر أن جهوده 
تنصب في خدمة أهدافهم ومتهد 

لقيام اإلطار الوطني املنشود«.
وتشارك أحزاب كردية سورية 

في مؤمتر االئتالف الوطني لدعم 
الثورة السورية في إطار اللجنة 
السورية في بلجيكا لدعم ثورة 

الشباب السوريني.
وقال رحمو حسني القيادي في 
حزب الوحدة الدميوقراطي الكردي 
)يكيتي( »أزلنا أجندات األحزاب 
ونشارك كنسيج سوري حلماية 
الثورة السورية والوقوف كسند 
لها ضد القم����ع والقتل والتدمير 
الذي تتعرض ل����ه وإيصاله إلى 
املؤسسات الدولية في إطار عمل 
مشترك من خالل اللجنة التي متثل 
كافة التنظيم����ات املوجودة على 

الساحة البلجيكية«.
ف����ي غضون ذلك، ق����ام وزير 
اخلارجية الس����وري وليد املعلم 

زيارة رسمية لالمارات أمس.
وقالت وكالة أنب����اء اإلمارات 
)وام( إن املعلم التقى الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، 
ولم توضح الوكالة ما دار في اللقاء، 
لكنها أشارت الى أنها كانت زيارة 

قصيرة لإلمارات.

عواصم � وكاالت: بني األحداث 
على تخوم اجلوالن وفي الداخل 
السوري مازالت تداعيات جمعة 
أطفال احلرية مستمرة في سورية، 
حيث تشهد مدينة حماة إضرابا 
عاما بدأ أمس االول وينتهي اليوم، 
الذين سقطوا  القتلى  حدادا على 
خالل مظاهرات اجلمعة برصاص 
أفاد  الس����ورية، كما  قوات األمن 

بعض السكان.
وقال أحد سكان حماة في اتصال 
هاتفي مع فرانس ب����رس »بدأنا 
الس����بت إضرابا يدوم ثالثة أيام 

حدادا على شهداء« املدينة.
وأكد الرجل طالبا عدم كشف 
هويته ان »كل شيء مغلق حتى 
املتاجر وقد انسحبت قوات األمن 

الى ضواحي املدينة«.
كما أفاد ناش����طون سوريون 
عن اكتش����اف خمس عشرة جثة 
في حديقة احلسن في حماة أمس 
األول على ما أفادت قناة العربية. 
وفي دير الزور، أفيد بأن مظاهرات 
خرجت بالرغم م����ن إطالق النار 
الكثيف ودخول املدرعات واجليش 
إلى املدينة، وق����د مت قطع التيار 

الكهربائي في بعض األحياء.
في حني نقلت رويترز عن سكان 
املدينة أمس ان عشرات أصيبوا 
برصاص القوات الس����ورية التي 
تصدت لسبعة آالف محتج تقريبا 
قاموا مبس����يرة خالل الليل قبل 
املاض����ي في مدينة دير الزور من 
أجل إسقاط متثال للرئيس الراحل 

حافظ االسد.
وقال ش����اهد عي����ان لرويترز 
األم����ن ومدرعات  »أطلقت قوات 
الش����رطة النار على حشد ملنعه« 
من إسقاط التمثال البالغ ارتفاعه 

ستة أمتار.
وفي تطور بارز، قال ناشطون 
سوريون إنهم شاهدوا استخداما 
للمروحيات في استهداف احملتجني 
في مدينة إدلب، حيث تفجر املوقف 
بشكل كبير أثناء تشييع جثمان أحد 
مواطني البلدة في جسر الشغور 
التابعة إلدلب، التي شهدت أمس 
أيضا سقوط عدد من القتلى، فيما 
شهدت محافظة درعا في اجلنوب 

حمالت اعتقاالت واسعة.
وقال النشطاء إن قتيلني سقطا 

صورة مأخوذة عن االنترنت إلحدى الالفتات التي رفعها متظاهرون في حمص أمس 

سوريون مؤيدون يطالبون 
الفنانني »الصامتني« توضيح مواقفهم

منذ بدء األحداث في سورية والفنانون يتعرضون 
لهجوم الذع وحمالت شرسة من اجلمهور بسبب 

موقفهم من األحداث.
هذا الهجوم بدأ عندما فضل كثيرون الوقوف 
جانبا ومشاهدة ما يحدث من بعيد، واالنتظار 

لرؤية ما ستؤول اليه األمور، اال ان هذه اخلطوة 
استفزت اجلمهور املؤيد. عندها، اصدر بعض 

الفنانني بيانا اطلقوا عليه اسم »حتت سقف 
الوطن« وحمل توقيع أكثر من مائة فنان على 

رأسهم دريد حلام وباسم ياخور وبسام كوسا 
وجمال سليمان، اال ان البيان لم يعجب املؤيدين 
للنظام، واعتبر ان هؤالء لم يبدوا رأيهم بشكل 

صريح، واصفا موقفهم بـ »الرمادي«.
وهذا ما دفع املوقعني الى اصدار بيان آخر لقي 

رفضا ايضا وقد بدأت دعوات عبر املنتديات 

ومواقع االنترنت ملقاطعة هؤالء الفنانني وأعمالهم. 
وطالب مبوقف واضح من الفنانني واطلق بعض 

النشطاء صفحة على »فيس بوك« شنوا فيها 
هجوما على عدد من الفنانني الذين وصفوهم 
بـ »الصامتني ازاء ما يجري في سورية«، على 

رأسهم تيم حسن رغم مشاركته في وفد الفنانني 
الذين قابلوا الرئيس بشار األسد مؤخرا.

ومن بني الفنانني الذين يطالبهم اجلمهور بإبداء 
موقفهم علنا جيني اسبر وسالفة معمار ورامي 

حنا ومكسيم خليل ونسرين طافش وتاج حيدر. 
وطالب مؤسسو الصفحة هؤالء بإبداء موقفهم 

كغيرهم من الفنانني السوريني الذين اصدر 
معظمهم بيانات أكدوا فيها على حب الوطن، وعدم 

االجنرار وراء الفتنة الطائفية، واحلفاظ على أمن 
البلد واستقراره حتت ظل الرئيس بشار األسد.

سليمان استقبل البطريرك الراعي وعرضا أموراً لبنانية ومسيحية
في اطار اللقاءات املتواصلة بينهما 

لتنسيق املواقف املتصلة بالشأن الوطني 
زار البطريرك املاروني بشارة الراعي 

رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
في دارته في عمشيت وجرى البحث في 
مجمل االوضاع الراهنة داخليا وخارجيا.

وقالت مصادر مواكبة لـ »األنباء« 
ان اللقاء الذي سادته كالعادة اجواء 

الود ودام ساعة كاملة ركز على ثالثة 
مواضيع:  االول: الشأن اللبناني جلهة 

وجوب االسراع في تشكيل حكومة 
تضطلع بكامل مسوؤلياتها السيما في 

التصدي لتلبية حاجات وهموم املواطنني 
املعيشية، وعلى اقتراب موسم السياحة 

واالصطياف الذي يعول عليه اللبنانيون 
كثيرا. الثاني: الوضع املسيحي حيث 
وضع البطريرك الرئيس سليمان في 

اجواء اللقاء املوسع الذي عقد للقيادات 
والشخصيات املارونية في بكركي 

ونتائجه االيجابية وابرزها بحث كل 
املواضيع اخلالفية على طاولة احلوار 

بعيدا عن الشارع.
الثالث: الوضع العربي واالقليمي واهمية 

جتنيب لبنان ألي تداعيات سلبية ملا 
يجري في محيطه.

واوضحت املصادر ان البطريرك الراعي 
جدد تقديره ودعمه للدور الوفاقي الذي 

يضطلع به رئيس اجلمهورية في هذه 

الظروف الدقيقة واحلساسة التي مير بها 
لبنان واملنطقة، مؤكدا على وجوب تعاون 
اجلميع معه لتجاوز هذه املرحلة وتأمني 
املزيد من املناعة واحلصانة للبنان عبر 

احلوار والتمسك بالوحدة الوطنية.
وقالت املصادر انه اتفق على استمرار 
اللقاءات الدورية بني الراعي وسليمان، 

وكلما دعت احلاجة ملواكبة كل التطورات 
مبا يعود باخلير على اللبنانيني ولبنان.

واشارت املصادر الى ان رئيس 
اجلمهورية عبر عن ارتياحه للقاءات التي 

يقوم بها البطريرك الراعي في بكركي 
وفي جوالته على املناطق.

بيروت ـ داود رمال  ٭

تلقى النائب يوسف املعلوف 
عض���و كتلة ن���واب زحلة )14 
آذار( تهدي���دا عب���ر الصفح���ة 
االلكتروني���ة اخلاصة به، تبني 
للخبراء ان مصدرها خارجي وقد 
أرفقت بهجم���ة على هذا املوقع 

وقرصنته. 
وأس���ف املعلوف في حديث 
اذاع���ي لهذه املمارس���ات، وقال 
انها م���ن فعل مجموعة منظمة، 
الى معرفة أسماء  وقد توصلنا 
اقامة هؤالء األشخاص  وأماكن 
وعدد احمل���اوالت التي هاجموا 

فيها موقعنا..

بيروت: أعلن مفتي اجلمهورية 
الشيخ محمد رشيد قباني أمام وفد 
من جمعية احملافظة على األسرة 
في لبنان، رفع سن حضانة األم 
ألوالدها الى اثنتي عشرة سنة من 
عمرهم، ذكورا واناثا. كما أشار 
الى ان املجلس الشرعي األعلى 
قرر أيضا تعديل املهور القدمية 
مبا يتناسب مع قيمتها ذهبا، في 

حال اسعار العملة.
وأقر املجلس الشرعي ايضا 
حق الرجل مببيت أوالده عنده 
اسبوعيا مع املشاهدة بالعدالة.

بيروت: طالب���ت املفوضية 
األوروبية في لبنان وزير الزراعة 
حسني احلاج حسن برفع حظر 
اس���تيراد اخلضار الطازجة من 
الدول األوروبي���ة على خلفية 
تفشي بكتيريا »اي كوالي« القاتلة 

على الفور.
واعتبر بيان للمفوضية اعقب 
زيارة الس���فيرة األوروبية الى 
الوزير احلاج حسن ان هذا القرار 
ال يتناسب مع مستوى املخاطر 
احملتملة، كما انه غير مبرر على 
الصعيد العلمي، وال دليل على ان 
املنتجات األوروبية مصابة بهذه 
البكتيريا. بدوره، وزير الصحة 
محمد خليفة نفى ظهور اصابات 

بهذه البكتيريا في لبنان.

املعلوف: تلقيت 
تهديدات خارجية

»الشرعي األعلى« رفع 
حضانة األم ألوالدها 

إلى 12 سنة

ال إصابات ببكتيريا
»اي كوالي« في لبنان

ارتفاع حرارة السجال بني بري وميقاتي و14 آذار حول اجللسة النيابية ورئيس املجلس ألغى اجتماعًا مع الرئيس املكلف

لبنان: حزب اهلل يضخ التفاؤل بتشكيل احلكومة وميقاتي على حذره
امنا هو مغاير للحقيقة.

الق���ول  ويعك���س ه���ذا 
اش���ارة خفية الى اس���تمرار 
جمود االمور، وهذا ما اسهم 
ف���ي ارتفاع ح���رارة النقاش 
السياس���ي، واملرشح للمزيد 
من السخونة يوما بعد آخر، 
وحتى يتبلور مصير اجللسة 
النيابية املقررة في الثامن من 
يونيو، واملشكوك بانعقادها، 
في ظل املقاطعة الواسعة التي 

تواجهها.

بري يلغي لقاء مع ميقاتي

تفاؤل حزب اهلل بتشكيل 
احلكوم���ة، قد يك���ون هو ما 
حمل الرئيس نبيه بري على 
التريث بإعالن تأجيل اجللسة 
النيابية العامة، وعلى امل ان 
يتم تشكيل احلكومة بسحر 
التحفظات  ساحر، فتس���قط 
من جانب املعارضة اجلديدة 
الذين  الوس���طيني  وبع���ض 
اغضب موقف بعضهم املقاطع، 
وفي طليعتهم الرئيس ميقاتي، 
رئيس مجل���س النواب الذي 
يبدو انه فوجئ باالمر، وكان رد 
فعله الفوري الغاء لقاء مقرر 
مع الرئيس املكلف، واالنتقال 
فورا ال���ى مقره اجلنوبي في 
»مصيل���ح«، ومع���ه معاونه 
النائب علي حسن خليل الذي 
غاب عن اللقاء مع ميقاتي في 
موعد متفق عليه، بينما حضر 

حسني خليل وحيدا.
رد فع���ل بري ل���م يوفر 
رئي���س حكوم���ة تصريف 
االعمال سعد احلريري، الذي 
وصفه عضو كتلة بري النائب 
علي بزي »باملراهق السياسي« 
و»بالسعد الطائر« الذي يظن 
ان مبقدوره حشر الوطن في 
حقائب سفره »وكذلك حملته 
على الرئيس فؤاد السنيورة 
عبر ما نسب اليه من تهديد 
مبواجه���ة جلس���ة مجلس 
النواب مبوقف من املجلس 
االس���المي الشرعي األعلى، 
الس���نيورة  وهو م���ا نفاه 
رسميا، بينما نأى املجلس 
الشرعي األعلى بنفسه عن 

هذا التفصيل السياسي.
وقد رد النائب كاظم اخلير 
عضو »كتلة املستقبل« على 
الذي  ب���زي: »النائب  خطاب 
هبط على اللبنانيني وأصبح 
في خريفه السياسي يتصدى 

ملهاجمة ربيع لبنان«.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

ميقاتي حول بعض االسماء 
املطروحة للتوزير، بش���كل 
حاسم، اذ ان العماد عون مازال 
يطالب عملي���ا بكل الوزارات 
التي كانت من حصة 14 آذار، 
اضافة الى ح���ق ابداء الرأي 

بالوزير املاروني السادس.
ومع الع���ودة الى حكومة 
الثالثني وقبول العماد ميشال 
عون بتعديالت على احلصة 
واحلقائ���ب، ظهرت معطيات 

جديدة تركت انطباعا بأن ما 
يجري ليس اكثر من تقاذف 
للمسؤولية عن عرقلة تشكيل 
احلكومة بني الرئيس املكلف 
وب���ني القوى التي رش���حته 

لتشكيل احلكومة!

االعتبارات الخارجية

ومع تعاظ���م االدلة على 
ارتباط تأخير تشكيل احلكومة 
باالعتبارات اخلارجية املتصلة 

مباش���رة مبا تصفه االكثرية 
الس���ابقة مبؤامرة اس���قاط 
حكوم���ة الوح���دة الوطنية، 
واملتأثرة سلبا باالضطرابات 
العربي،  العالم  احلاصلة في 

وخصوصا في سورية.
اعالم التيار الوطني احلر 
نقل عبر قن���اة »او تي ڤي«، 
الرئيس ميقاتي  عن اوساط 
ان االيحاء بان الكرة اصبحت 
عنده، كما اشار العماد عون، 

اللبناني  اقفل االس���بوع 
على ستارة تفاؤل لم تلبث ان 
انحسرت مع احتدام املواجهة 
بني رئيس مجلس النواب نبيه 
بري والرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي على خلفية مقاطعة 
النيابية  االخي���ر للجلس���ة 
التشريعية التي دعا بري لها 
االربعاء املقبل، كما مع اتساع 
االشتباك السياسي واالعالمي 
بني ب���ري وكتلت���ه ورئيس 
حكوم���ة تصري���ف االعمال 
سعد احلريري واعضاء كتلته 

النيابية.
والالفت انه في الوقت الذي 
هدأت ح���رارة مواقف العماد 
ميشال عون وفريقه »الوطني 
احلر« انتقل���ت هذه احلرارة 
ب���ري وكتلته،  الرئيس  الى 
منذ اصبحت دعوته النعقاد 
مجلس النواب بغياب احلكومة 
في مرمى املعارضة اجلديدة 
مضافا اليها الكتلة الطرابلسية 
اليها  الت���ي ينتمي  الرباعية 

الرئيس املكلف نفسه.

بين الليرة والوطن!

بري وضع جدول اعمال 
اجللسة املشكوك بدستوريتها 
من 49 بندا، بينما املطلوب 
على مستوى مختلف الكتل 
بن���د واح���د، ه���و التجديد 
او التمدي���د حلاكم مصرف 
لبنان، الذي بات اولوية اولى 
بالنسبة ملعظم القوى احمللية، 
حتت عن���وان احلرص على 
استقرار الليرة اللبنانية الذي 
كرسه سالمة خالل سنواته 
املاضية، في حني يرى البعض 
ان اخلوف على الليرة ال يجوز 
ان يكون اكب���ر من اخلوف 
الى  الوطن، في اشارة  على 
االولوية املطلقة التي يجب 
ان تعطى لتشكيل احلكومة، 
والى جان���ب دعوة املجلس 
لالنعقاد من اج���ل احلاكم، 
يتعني على املجلس االنعقاد 
للبحث بالعقب���ات املعيقة 

لتشكيل احلكومة.

حزب اهلل متفائل

في هذه االثناء تابع حزب 
اهلل ضخ التفاؤل بقرب تشكيل 
الرئيس  احلكومة، فيما بقي 
املكلف على حذره املش���وب 
بالتحفظ، حيث اكدت اوساطه 
عل���ى ايجابي���ة االتصاالت 
اجلارية، لكنها ابقت النتائج 
رهن اجوبة ينتظرها الرئيس 
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