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ناصيف قزي

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس املجلس الدستوري عصام سليمان في بعبدا أمس 

سليمان: لست قلقًا من عدوان إسرائيلي.. و»البلدية« في موعدها
 بيروت ـ عمر حبنجر

حسم الرئيس ميشال س����ليمان موضوع اجراء االنتخابات البلدية 
واالختياري����ة في موعدها، مش����ددا على اهمية احلف����اظ على تقاليدنا 

الدميوقراطية.
الرئيس سليمان وفي حديث بجريدة »املستقبل« قال: ثمة شائعات 
ولدت انطباعا لدى اللبنانيني في األيام القليلة املاضية ان هناك احتماال 
لتأجيل االنتخابات، لكن ذلك غير صحيح وغير وارد، وقد قلت هذا الكالم 
في جلس����ة مجلس الوزراء اثناء مناقشة هذا املوضوع، وأنا متأكد من 
ذلك وأؤكد للبنانيني ألن حصول هذا االس����تحقاق بحد ذاته هو خطوة 
اصالحية. وردا على سؤال حول مطالبة البعض )العماد ميشال عون( 
بتقس����يم بيروت الى دوائر عدة في االس����تحقاق البلدي قال الرئيس 
س����ليمان ان هذا االمر غير مطروح، وان أحدا لم يطرح هذه الفكرة في 
مجلس الوزراء. وأضاف البعض يسعى الى تصوير انني ال أحبذ اجراء 
االنتخابات البلدية ألسباب تتعلق مبنطقتي او جتنبا خلسارة مقربني 
مني في هذا االستحقاق، لكن هذا االعتقاد ليس في مكانه لسببني، األول 
ألنني متمسك مببدأ تداول السلطة وال ميكن ان أسجل على نفسي خلال 
في هذا الش����أن، والثاني انني ال أصنف نفسي مع اخلاسر او الرابح في 
منطقتي، مادمت اعتبر كل اهل عمشيت اهلي وكل اهل جبيل اهلي ايضا 
ايا كانت النتائج. وعن التعيينات االدارية التي سيبحثها مجلس الوزراء 
الثالثاء قال سليمان: البد من التوصل الى آلية معينة القرار التعيينات 

وال يجوز ان تبقى الدولة في ظل ادارة منقوصة.
ليس قلقًا من عدوان إسرائيلي

الرئيس سليمان في احلديث عينه بدا اقل قلقا حيال تعرض لبنان 
لعدوان اسرائيلي، وقال انه رغم وجود مخاطر »استبعد حصول عدوان 
اسرائيلي على لبنان«، واضاف ان جهوده وجهود الرئيس سعد احلريري 
متواصلة من اجل منع ذلك واحلؤول دون حصوله، وبالتالي ثمة اعتبار 
ال يقل اهمية، يحول دون ذلك وهو تضامن اللبنانيني مع بعضهم البعض 
في هذا املوقف واألهم هو االتكال على اجليش بشكل اساسي وبالتالي 
على دعم الشعب واملقاومة، كما جاء في البيان الوزاري، وقال ان البلد 
انتقل الى مرحلة االستقرار، ان استقرار البلد هو ما يريحني بالنتيجة 
ويرضي ضميري. وفي هذا الس����ياق يلتقي الرئيس سليمان مع امللك 
عبداهلل الثاني الذي استبعد العدوان االسرائيلي في حني حذر منه رجب 
طيب أردوغان، رئيس احلكومة سعد احلريري الذي حمل مخاوفه الى 

الرئيس الفرنسي ساركوزي.
ولق����د حرصت باريس على التعبير للحريري عن وقوفها بقوة الى 
جان����ب حكومته ودعمها للصيغة اللبناني����ة اجلديدة في ظل حكومته 
وعالقاته االقليمية والدولية، وقد استقبلت بترحاب بالغ اختياره باريس 

كعاصمة أوروبية وغربية اولى في حتركه اخلارجي.
واكتس����ب توقيع فيون واحلريري اتفاق التع����اون في مجال األمن 
الداخلي واالدارة بعدا رمزيا ابرزه فيون عندما اشار الى ان االتفاق االول 
يوقعه احلريري بنفس����ه، وقال ارى في ذلك رمزا للعالقات السياسية 
والتاريخية والثقافية بني البلدين، موضحا ان بوسع الرئيس احلريري 
ان يعتمد على دعم فرنسا ومس����اندتها في العمل الضروري لإلصالح 
الداخل����ي، الفتا الى انه بعدما اصبح لبنان عضوا غير دائم في مجلس 
األمن يتعني علي����ه ان يواصل تطبيق قرارات االمم املتحدة وخصوصا 
القرار 1701 لوضع حد للخالف مع اسرائيل، كما اعتبر فيون ان تطبيع 
العالقات بني لبنان وسورية يشكل فرصة للمنطقة وللبنان كاشفا عن 

زيارة سيقوم بها الى سورية الشهر املقبل.

احلريري اكد على ضرورة وضع حد لالنتهاكات االسرائيلية للقرار 
1701 ولتصعيد التهديدات جتاه لبنان وحكومته.

عقدة إسرائيل الساركوزية

لك����ن في احملصلة النهائية لزيارة احلري����ري الى باريس، يتبني ان 
باريس الس����اركوزية اعطت الزائر اللبناني املميز الكثير اال ما يتعلق 
بإسرائيل، فرئيس الوزراء فيون اكثر ما يعنيه وضع حد للخالف بني 
لبنان واس����رائيل، ووزير اخلارجية الصريح كوشنير، مستعد لتبرير 
اي عدوان اسرائيلي، اذا كان بذريعة هروب حزب اهلل الى األمام، اما عن 
املساعدات العسكرية للجيش، وبالتحديد تزويد مروحياته باألسلحة 
الصاروخية املناسبة، فإن العسكريني الفرنسيني يشترطون لهذا عدم 

وقوع من قد يستخدمها ضد اسرائيل.
وبالع����ودة الى امللفات الداخلية اكد العماد ميش����ال عون مجددا انه 
مع الغاء الطائفية السياس����ية، لكنه ال ي����رى وقتها اآلن، ويجب تهيئة 
الظروف لها مش����ددا على ان الفرد هو قيمة بحد ذاته، ويقدر من خالل 

شخصه ال من خالل طائفته.

وقال في مؤمتر صحافي اعقب اجتماع كتلته، انا املؤسس االول اللغاء 
الطائفية السياس����ية في لبنان، وليس بوعظة يجب اال نكون طائفيني، 
علينا ان نعيش عدم الطائفية. واعطى العماد عون مثاال تركيا مرة اخرى، 
وقال مبوجب بيان فوقي اصدره كمال اتاتورك، فحول تركيا الى دولة 
علمانية، واآلن لنر اين اصبحت العلمانية في تركيا؟ انهم يحافظون على 
اطاره����ا اخلارجي الن لهم مصلحة مع اوروبا ان تبقى على هذا النحو، 

لكن العلمانية سقطت في تركيا، الن الشعب ليس علمانيا.

جعجع: ال تأجيل إال ألسباب قاهرة

من جهته رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية س����مير جعجع، 
قال انه بصدد حتضي����ر رد مفصل على طرح الرئيس نبيه بري حول 
الغاء الطائفية السياس����ية، وقال في حدي����ث ملوقع »ليبانون فايل« ان 

تسمية الطائفية السياسية قد تكون خطأ.
وعن التعيينات االدارية شدد على الكفاءة والنزاهة، وطالب باخضاع 
املعينني لالمتحانات، وعن تأجيل االنتخابات البلدية كما يردد البعض 
قال من غير املفروض تأجيلها، اال الس����باب قاهرة، مؤكدا على احترام 

العمل الدستوري والقانونية. وعن وضع قوى 14 اذار، قال ان وضعها 
صلب، وعن عالقته بوليد جنبالط، قال: في السياس����ة ال صداقة دائمة 

وال عداوة دائمة، لكن جنبالط لم يعد يعتبر نفسه من 14 اذار.

امتحان االثنين

في النتيجة هناك اجماع على اجراء االنتخابات البلدية في موعدها، 
وايضا على خفض سن االقتراع، وان ربطه البعض بآلية واضحة القتراع 
املغتربني، واذا كان احلال هكذا، فمن يطالب بالتأجيل، ومن يريد اجراء 
االنتخابات؟ واضح ان جلسة االثنني النيابية ستكشف عما اغفل النواب 
عن اعالنه، فبعض الغموض مازال يعتري االنتخابات البلدية، واالمور 
ليس����ت واضحة متاما بش����أن امتامها في موعدها رغم حسم الرئيس 
ميشال س����ليمان االمر، كونه ابقى نافذة للمفاجآت، والرئيس يدرك ان 
النوايا ال تنطبق على الكالم املس����موع من السياسيني عادة، والتمديد 
شهرا للمجالس البلدية، كما صدر عن مجلس الوزراء، قد ال يكون كافيا 
الجراء التعديالت القانونية، وهي كثيرة، اضافة الى التعديل الدستوري 

الضروري خلفض سن االقتراع.

.. ولماذا لم يلتق جونز الشامي؟
بي��روت: ل��م يلت��ق مستش��ار األم��ن القوم��ي للرئيس 
االميركي باراك أوبام��ا اجلنرال جيمس جونز أثناء زيارته 
بي��روت وزير اخلارجية واملغتربني علي الش��امي، واقتصرت 
اجتماعات��ه عل��ى رئيس اجلمهورية ميش��ال س��ليمان وعلى 

رئيسي املجلس واحلكومة ووزير الدفاع وقائد اجليش. 
 وق��د ترك هذا األداء عالمات اس��تفهام، في حني أش��ارت 
أوس��اط الس��فارة االميركية في بيروت الى ان اجلنرال جونز 
يقوم بجولة ف��ي املنطقة عنوانها أمني وليس سياس��يا، وانه 
حصر بحثه مع املس��ؤولني في املواضيع األمنية والعس��كرية 

على اختالفها.

لماذا لم يزر مشعل بري؟
بيروت: لم يزر رئيس املكتب السياس��ي حلركة حماس 
خالد مش��عل الرئيس نبي��ه بري أثن��اء زيارته بيروت 
للمش��اركة في امللتقى الدولي العرب��ي لدعم املقاومة، وذلك 
بس��بب ضغط »أجن��دة« الرجل��ني، وفق ما قالت أوس��اط 
الرئيس بري التي رفضت اعطاء أهمية لعدم حصول الزيارة 
ووضعتها في اطارها الضيق، علما ان عدم حصول الزيارة 

له خلفيات وأبعاد لم ترد أوساط بري الكشف عنها.
ويبق��ى املوض��وع لغزا وفي اط��ار التكهن��ات مادامت 
األس��باب التي تذرعت بها أوساط بري لتبرير عدم حصول 

الزيارة لم تكن مقنعة وفق ما قالت أوساط سياسية.

الحريري عاد من باريس بوعود واتفاقات.. إال ما يتناول الدولة العبرية

»أجواء حرب«.. من دون حرب!
بيروت: في لبنان اس���تقرار 
سياس���ي وأمني هو األثبت 
واألوضح منذ العام 2004، لكن فيه 
أيضا اضطراب نفسي و»ذهني« 
يالمس حدود القلق بسبب احتمال 
وهاجس حرب اسرائيلية جديدة، 
خصوصا ان احتمال احلرب لم 
يعد »مجرد احتمال نظري«، وامنا 
بات يس���تند الى اشارات عملية 
متالحقة و»غير مطمئنة«، وبسبب هذا االحتمال 
يوصف االستقرار اللبناني الراهن بأنه »هش« 
وينظر الى احلدود اللبنانية االسرائيلية على 
انها مصدر اخلطر والتهدي���د األبرز للبنان 

واستقراره وازدهاره في هذه الفترة.
 وفي سياق املؤشرات التي تشيع »أجواء 
حرب« منذ مطلع العام، مت رصد عدة مؤشرات 

وتطورات، خصوصا جلهة ما تردد عن:
- قرار اسرائيلي باستدعاء االحتياط من 
اخل���ارج، وهذا قرار ال يتخ���ذ اال في حالتي 
خطر وقوع حرب وشيكة أو اجراء تدريبات 
جدية على حرب قادمة، ألن كلفته التنفيذية 
وأعباءه املالية عالية، ذلك ان معظم الذين يتم 
اس���تدعاؤهم هم من أصحاب االختصاصات 
واخلبرات ويجري تعويضهم ودفع الرواتب 

التي يتقاضونها في اخلارج.
- مباشرة سورية باستدعاء عدد من عناصر 
»االحتياط الرابع« وبينهم عمال يعيش���ون 
ويعملون في لبنان أبلغوا بواسطة أهاليهم 
بضرورة العودة وااللتحاق باملراكز التي حددت 

لهم في رسائل االستدعاء.
- مناورات عسكرية اسرائيلية في املنطقة 

الشمالية احملاذية للبنان جرت رغم ظروف 
مناخية سيئة وتخللتها تدريبات على مختلف 
احل���االت والتحديات العس���كرية واملدنية، 

وحتاكي سيناريو حرب مع لبنان.
- حالة استنفار شاملة في صفوف حزب 
املناورات االسرائيلية واحلشود  اهلل مقابل 
العسكرية التي يتم استقدامها حتت هذا العنوان 

الى احلدود االسرائيلية مع لبنان.
- اجتماع���ات وخطط ط���وارئ في األمم 
املتحدة بشأن »إجالء محتمل« للقوات الدولية 
على منت سفن وبوارج حربية في حال اندالع 

احلرب.
- حتذيرات وتلميحات دولية حول خطر 
الرئيس ميشال  احلرب االسرائيلية سمعها 
سليمان في واشنطن، والرئيس سعد احلريري 
في تركيا، متزامنة مع صعود وتيرة التهديدات 

االسرائيلية ومستواها السياسي.
 وآخر االشارات التحذيرية اخلارجية جاءت 
من باريس وخالل زيارة رئيس احلكومة سعد 
احلريري، ولكن املفاج���أة كانت ان املقاربة 
الفرنسية ملوضوع احلرب حتصل من »الباب 
االيراني« ال االس���رائيلي، وان متايزا لوحظ 
ب���ني احلريري الذي أثار املوضوع من زاوية 
التهديدات االسرائيلية املتواصلة والطلب من 
فرنسا ممارسة نفوذها والتدخل لوقف هذه 
التهديدات واحلؤول دون قيام حرب جديدة على 
لبنان، وبني وزير اخلارجية الفرنسي برنار 
كوشنير الذي حذر من »ان يعمد بعض القادة 
االيرانيني في اطار عملية »هروب الى األمام« 
الى الدفع نحو اشعال الوضع في اجلنوب، ألن 
حزب اهلل مسلح وال ميكن استبعاد حصول 

أحداث ستكون مؤس���فة ومدانة«، ووصف 
كوشنير هذا االحتمال بأنه »أمر خطير«.

 هذا »التحليل أو التشخيص« الفرنسي يبدو 
نافرا في اختالفه ومتايزه عن التحليل العام، 
اللبنان���ي – العربي - األوروبي، الذي يدرج 
احلرب االسرائيلية على لبنان في اطار »ضربة 
وعملية عسكرية« مصاحبة لضربة عسكرية 
ضد املنش���آت االيرانية أو ممهدة ومستبقة 
لها، أو رمبا إلضعاف ايران وضرب أذرعتها 
وامتداداتها في املنطقة كبديل عن أي ضربة 
متعذرة ضدها ومبعزل عنها، وترجح معظم 
التقديرات ان تأتي شرارة احلرب واملبادرة اليها 
من اسرائيل وليس من حزب اهلل بتشجيع أو 
حتريض ايراني، وفي هذه التقديرات ان حزب 
اهلل سيحرص على عدم اعطاء اسرائيل ذريعة 
للهجوم وعلى عدم الوقوع في فخ االستدراج 
الى حرب حتدد اسرائيل وقتها ومسرحها، وان 
حزب اهلل لن يهاجم اسرائيل بالصواريخ اال 
اذا هوجم عسكريا أو أمنيا »اغتيال مسؤول 
كبير في احل���زب«، ورمبا اذا هوجمت ايران 

بالطائرات والصواريخ االسرائيلية.
 ولكن رغم تصاعد حديث احلرب، تتوقع 
مصادر ديبلوماسية أوروبية في بيروت ان 
نش���عر كثيرا هذا الع���ام بأجواء احلرب من 
دون ان نشاهدها ومن دون ان تقع، »أجواء 
حرب« إلنضاج س���يناريوهات ومفاوضات 
ومشاريع تسويات، ولكن من دون حرب، ألن 
احلرب ستكون مكلفة وغير مضمونة النتائج 
وخارجة عن السيطرة، وال مصلحة ألي طرف 
في نسف االستقرار االقليمي واللبناني وفي 

حرب ال أفق وال مشروع سياسيا لها.
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أخبار وأسرار لبنانية
حزب اهلل يعزز أمن قادته:  عمد حزب اهلل الى تعزيز اجراءاته 
األمنية حول أماكن إقامة قادته ومس���ؤوليه بعد حصول 
انفجار مكتب حركة »حماس« في حارة حريك، واالنفجار 
الذي استهدف أحد مسؤولي احلزب في كفر فيال في اقليم 
التفاح. في الوقت نفس���ه فإن قيادة احلزب مستمرة في 
التغييرات داخل صفوف أجهزتها األمنية واالعالمية، وفي 

نطاق تنظيمها العسكري.
جنبالط في مرحلة تصريف االعمال:  مازح الزعيم وليد جنبالط 
احد املقربني منه عندما سأله وصف الوضع احلالي بقوله، انه 
اآلن في مرحلة »تصريف االعمال« في انتظار التسلم والتسليم 

بينه وبني جنله تيمور.
»االشـتراكي« زار السعودية سـرا: زار وزراء احلزب التقدمي 
االشتراكي: غازي العريضي وائل أبو فاعور وأكرم شهيب 
السعودية في نهاية األسبوع من دون االعالن عن اخلطوة، 
واملع���روف ان الزيارة جاءت على أثر القمة الس���عودية 
� الس���ورية التي عقدت في الري���اض بني خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل والرئيس بشار االسد ودامت ثالثة 
أيام جرى خاللها عرض األوضاع في املنطقة من جوانبها 
كافة في ضوء التطورات واالستحقاقات ومشاريع السالم 
التي حت���اول االدارة االميركية تقدميها.  كما بحث امللف 
اللبناني في ضوء زيارة رئيس احلكومة سعد احلريري 
الى دمشق، واجتمع الوزراء اجلنبالطيون مع املسؤولني 

ونقلوا اليهم رسالة من رئيس احلزب وليد جنبالط.
مساع العادة التواصل بني بري وبكركي:  استغربت أوساط سياسية 
أسباب امتناع الرئيس بري عن زيارة الصرح البطريركي منذ 
أكثر من أربع سنوات وهو الذي كان اعتاد على زيارة الصرح 
مبناسبة عيدي امليالد ورأس السنة، ويحاول أصدقاء مشتركون 
اع��ادة التواصل بني بري وبكركي خصوصا في هذه املرحلة 

الدقيقة واحلساسة.
احلريري الى واشنطن:  يزور رئيس احلكومة سعد احلريري 
العاصمة االميركية واشنطن في 19 فبراير املقبل، وهذا املوعد 

حدد من حيث املبدأ وهو عرضة للتغيير في ضوء أجندة 
الرئيس االميركي باراك أوباما والرئيس احلريري.

احلريري واملر طالبا فرنسا بتزويد لبنان بالصواريخ:  أفادت معلومات 
بان الرئيس سعد احلريري ووزير الدفاع الياس املر طلبا من 
املسؤولني الفرنسيني تزويد طوافات اجليش اللبناني بصواريخ، 
وأن املسؤولني السياسيني أبدوا استعدادهم املبدئي لذلك، إال 
أن هن��اك بعض التحفظ عن األمر من قبل قيادات عس��كرية 
فرنس��ية تتخوف من أن تقع هذه الصواريخ في أيدي حزب 

اهلل وأن تستخدم في حرب ضد إسرائيل.
م��ن جهة أخرى، كش��فت مص��ادر ان الرئيس احلريري 
حصل عل��ى تعهد من دول��ة االمارات بدعم اجليش بعش��ر 
طائرات »بوما« )للنقل ال للقتال(، وس��يصار الى ارسال أربع 
طائرات في األس��ابيع املقبلة، على ان ترس��ل قيادة اجليش 
اللبناني طاقما مدربا يتولى التنس��يق م��ع االماراتيني قبيل 

ارسال الطائرات األربع الى لبنان.
»املستقبل« والبلدية:  »تيار املستقبل« سيخوض االنتخابات 
البلدية واالختيارية في املدن اللبنانية الكبرى، تاركا البناء 
القرى والبلدات خوض املعركة واختيار مرشحيهم وفقا 

للحسابات احمللية.
وفي صيدا يعتقد البعض ان التيار لن يرشح قياديا من 
صفوفه بل سيدعم مرشحا مستقال يؤيده في مواجهة حتالف 

البزري � سعد املدعوم من حركة امل وحزب اهلل.
هل يتغير السـفير األميركي؟:  كشفت محافل ديبلوماسية في 
بيروت عن امكانية حصول تغيير في منصب السفير االميركي 
في بيروت خالل األشهر القليلة املقبلة، واملرشح ملنصب خالفة 

السفيرة سيسون هو ديڤيد هيل.
حلود وبعبـدا:  يرفض الرئيس اميل حلود التحدث عن 
س���بب اجلفاء بينه وبني بعبدا، ويكتفي بالقول ان »لكل 
منا أسلوبه وطريقته ونهجه«، رافضا التحدث عن سبب 
مقاطعته بعبدا وعدم تهنئة الرئيس ميش���ال س���ليمان 

حتى اآلن.

بيروت ـ اتحاد درويشد
وصف القيادي في التيار الوطني 
احلر ناصيف قزي اللقاء الذي جمع 
التغيي����ر واإلصالح  رئيس تكت����ل 
النائب ميشال عون ورئيس »اللقاء 
الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط 
باخلطوة النوعية التي تفس����ح في 
املجال أمام مرحلة جديدة تضاف الى 
املراح����ل التي كان بدأها العماد عون 
في الس����نوات السابقة للوصول الى 
بلورة خطة مشتركة لتفعيل عودة 
املهجرين الى اجلبل وحتصينها كما 

قال جنبالط.
واعتبر قزي في حديث ل� »األنباء« 
ان املصاحلات التي تشهدها الساحة 
اللبنانية بني أكثر من طرف سياسي 
تطور نوعي بعد مرحلة من التباعد من 
شأنه إعادة رسم الصورة السياسية 
على املس����توى الوطني العام، الفتا 

مفت����وح أمام اجلمي����ع للتالقي وان 
التيار ال يس����تثني أح����دا إال إذا أراد 
اآلخرون اس����تثناء أنفسهم، معتبرا 
ان املس����ار السياسي للتيار الوطني 
احلر هو مس����ار حواري بنيوي كان 

ال����ى ان لقاء الرابية جاء مكمال للقاء 
املصارحة األول الذي عقد برعاية رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان في 
القصر اجلمهوري في أواخر نوفمبر 
املاضي، مؤكدا ان اللقاء لم يحمل بعدا 
وطنيا فحس����ب بل هو لقاء تاريخي 
يعيد حقيقة لبنان التاريخية وميحو 
صفحات س����وداء من لبنان لم يكن 

للتيار الوطني احلر يد فيها.
وأشار الى ان لقاء الرابية لن يكون 
على حس����اب التحالفات السياسية 
للتيار الوطني احلر، موضحا في هذا 
اإلطار ال����ى ان التيار ليس في صدد 
البحث عن حتالف سياسي مع النائب 
جنبالط امنا ال ش����يء مينع من ذلك 

أمام أي تالق سياسي معه.
وردا على سؤال حول موقع حزب 
الكتائب والقوات اللبنانية من لقاءات 
املصاحل����ة التي جتري قال ان الباب 

بدأه منذ عام 2004 حني أطلق اجلنرال 
عون احلوار الوطني قبل انس����حاب 
اجليش السوري من لبنان من أجل 
إيجاد خروج مشرف له، الفتا الى انه 
منذ ذلك التاري����خ وقبله كان التيار 
في حالة تالق م����ع جميع املكونات 
اللبنانية وخصوصا مع  السياسية 
احلزب التقدمي االشتراكي حيث عقدت 
اجتماعات مشتركة بينه وبني التيار 
الوطني احلر، وأكد انه في العام 2006 
جرى تقدمي نسخة عن وثيقة التفاهم 
التي وقعت بني التيار وحزب اهلل الى 
النائب ولي����د جنبالط. وعن الورقة 
املش����تركة بني التيار الوطني احلر 
واحلزب التقدمي االشتراكي كشف ان 
هناك خطة عمل مشتركة بني الطرفني 
ستعلن قريبا، تقوم على تشكيل جلنة 
مشتركة مهمتها العمل على إعادة بناء 
احلياة في اجلبل على جميع املستويات 

االجتماعية والثقافية والتنموية من 
خالل رؤية مشتركة تعيد البنيان الى 
ما كان عليه أي الى حقبته التاريخية 
ألن أهمية العيش التاريخي في اجلبل 
تختصر حقيقة لبنان، وأش����ار قزي 
الى »مستويني تعمل عليهما اللجنة 
املشتركة املستوى التقني الذي يتعلق 
بإقفال مل����ف املهجرين واملؤلفة من 
وزير املهجرين أكرم شهيب وعضو 
النائب  البرملانية للمهجرين  اللجنة 
آالن عون، واملستوى امليداني واملتعلق 
باللجنة التي تشكلت في لقاء بعبدا 
والتي تضم الى جانبه ناصر زيدان 
عن احلزب التقدمي االشتراكي وهي 
تعد خلطة س����تعمل على أساس����ها 
في املرحل����ة القادمة من أجل تفعيل 
وحتصني ملف عودة املهجرين الذي 
هو القضية األساسية واملركزية ألبناء 

اجلبل«.

قزي لـ »األنباء«: ال نبحث عن تحالف سياسي مع جنبالط... لكن ال شيء يمنع
القيادي في التيار الوطني الحر أكد أن باب المصالحات مفتوح أمام الجميع للتالقي »المستقبل« ينسحب من معركة »التجارة« 

في صيدا و»أمل« تتجه إلى الفوز بالتزكية غدًا
صيدا: انسحب مرشحو تيار املستقبل 
واجلماعة اإلس���المية م���ن انتخابات 
غرف���ة التجارة والصناع���ة والزراعة في 
صيدا واجلنوب، بعد فشل املفاوضات بني 
رئيس مجلس الن���واب نبيه بري ونائب 
املدينة السيدة بهية احلريري حول الئحة 
ف���ي االنتخابات  توافقية تفوز بالتزكية 

املقررة غدا.
وتتناول االنتخابات اختيار 12 عضوا 
م���ن اصل 18، في حني تعني احلكومة ال� 6 
اآلخرين وبعد انسحاب عبدالرحمن الزعتري 
ومحمد طالل الزعتري وعلي الشريف ومنير 
البساط وطه القطب وماهر السايس وحسن 
ناصر وخالد قبالوي، بات متوقعا ان يعلن 
نائب رئيس الغرفة احلالي محمد صالح 
احملس���وب على الرئيس نبيه بري الئحة 
مكتملة تضم ممثلني عن أمل وحزب اهلل 
وجماعة اسامة س���عد، متهيدا العتبارها 

فائزة بالتزكية.

وفي املعلومات ان رئيس املجلس أصّر 
على حفظ حصة النائب مصطفى سعد في 
مجلس الغرفة، وهو ما لم يجد تيار املستقبل 
من مبرر له، األمر الذي يهدد بفصل غرفة 

صيدا عن غرفة اجلنوب.
وأعلن عبدالرحمن الزعتري انه انسحب 
من املعركة بعدما أخذت مستوى مذهبيا 
وسياسيا نحن في صيدا ال نتقبلها ونحن 
كآل الزعتري املرتبطني تاريخيا باجلنوب 
وأهله، ال نقبل هذا الهبوط املزعج واملؤلم 
للمعرك���ة، الت���ي اتخذت طابع���ا مذهبيا 

ومناطقيا في بعض األحيان.
أما رئيس الالئحة املنافسة املدعوم من 
رئيس مجلس النواب، محمد صالح وقال 
ان تيار املستقبل، لم يعد لديه مصلحة في 
خوض هذه االنتخابات االقتصادية، بعدما 
الحظ مستوى ضعفه بعدد أصوات الناخبني، 
نافيا الطاب���ع املذهبي للمعركة، وقال في 

صيدا ال تفرقة بني سني وشيعي.


