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يوسف سعادة

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال رئيس قلم احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان هرمان فون هابيل في السراي احلكومي امس

سعادة لـ »األنباء«: ال نريد عالقة شخصية مع جعجع

بري يرفض الحديث عن انتقام من عون في جزين: لن أتدخل
بيروت ـ عمر حبنجر

ب����دأ االس����بوع السياس����ي 
آلية  اللبنان����ي أمس، مبل����ف 
التعيينات اإلدارية الذي تصدر 
جدول اعم����ال مجلس الوزراء 
انعقد أمس،  الذي  االستثنائي 
ويس����تكمل هذا االس����بوع مع 
الثانية لهيئة احلوار  اجللسة 
الوطني في قصر بعبدا اخلميس 
املقب����ل، ملتابع����ة البح����ث في 
االس����تراتيجية الدفاعي����ة، أو 
اللبنانية  الزيت  ابريق  حكاية 
التي ال تنتهي، والتي دعا رئيس 
مجلس النواب نبيه بري امس 
الى احلسم بشأنها، ملعرفة حقيقة 

النوايا والتوجهات.
وزير الطاقة واملياه جبران 
باسيل اعتبر امس وفي حملة 
الفتة عل����ى احلكومة الذي هو 
عضو فيها، ان اجراء االنتخابات 
البلدية دون اصالحات لقانونها 
افقد احلكومة الثقة بها وبجديتها، 
وبالتال����ي فق����دان الثق����ة بني 
اعضائها، وهذا يش����كل ضربة 
قاس����ية لاللتزام الذي تعهدته 
بإقرار قانون االنتخابات النيابية، 

خالل سنة ونصف السنة.
وقال باسيل إن ما حصل كسر 
جسور الثقة وقصف نصف عمر 
احلكومة التي أطاحت باالتفاق 
السياسي داخل مجلس الوزراء 

وخارجه.
اتفاق حول  ولم حتترم اي 
االصالحات املطروحة، واتهمها 
بنصب مصيدة ومكمن للناس 
وغشتهم والزالت تتالعب بهم 

ولن نثق بها مستقبال.

تصفية حسابات

وتؤشر هذه االنتخابات التي 
تختلط فيها السياسة بالعائلية 
والطائفية، في بدايتها الى معارك 
تصفي����ة حس����ابات، ردا على 
االنتخابات النيابية حيث تتوقع 
معارك في صيدا وزحلة وجبيل 

االرمني اغ����وب بقرادونيان ان 
حزبه ب����دأ بتحري����ك ماكينته 
االنتخابي����ة بلديا، وانه بصدد 
التفاهم مع العماد ميشال عون 
ومع النائب ميشال املر من اجل 
ايصال مجالس بلدية توافقية 
انطالقا من خصوصيات القرى 
والبلديات، وقد عقد اجتماع بني 
عون وقيادة الطاش����ناق امس 

لهذه الغاية.
وعن االنتخابات في العاصمة 
بيروت حيث ثمة صوت ارمني 
مسموع، اكد بقرادونيان السعي 
الى تأم����ني املناصفة والتمثيل 
الصحيح، معتب����را ان املجال 
مفت����وح للتقارب م����ع رئيس 
احلكومة سعد احلريري للعمل 
كما ف����ي االنتخابات الس����ابقة 
من اجل ايص����ال مجلس بلدي 
للعاصمة ميثل اوس����ع شرائح 

ممكنة من ابنائها.

تمثيل عون في بيروت بالطاشناق

في هذا الس���ياق البيروتي، 
اعتبر عضو كتلة املستقبل النائب 
عمار حوري ان يحصل على %40 
من حصة املسيحيني في املجلس 
البلدي في بي���روت، معربا عن 
اعتقاده ان يكون املخرج باعطاء 
حزب الطاشناق مقعدا او مقعدين 
من اصل 12 تعود الى املسيحيني 
باعتبار ان نائب الطاشناق فاز 
بالتزكية بينما لم يحصل التيار 

الوطني احلر على اي مقعد.
واش���ار حوري ال���ى ان اي 
ل���م تبدأ حتى  محادثات جدية 
اآلن، لكن ه���ذا هو االطار العام 
املقبلة،  واملنطقي للمحادث���ات 
مشيرا الى ان حلفاء تيار املستقبل 
من املسيحيني يرفضون اعطاء 
عون اي مقعد في املجلس البلدي 
احترام���ا الرادة الناخب���ني في 
بيروت، معتبرا ان هناك عددا من 
املخاتير محسوبون على العماد 

عون في بيروت.

وجونيه وزغرتا وعدد من بلدات 
املنت الشمالي واجلنوبي.

بيد ان وزير حزب اهلل محمد 
فنيش كش����ف عن رغبة حزبه 
في أن تت����م مقاربة االنتخابات 
في بيروت، بروحية الش����راكة 
باحلكومة وبحيث تبعدها عن 
متاهات االنقسام، داعيا اجلميع 
للتع����اون مع الرئيس س����عد 

احلريري في هذا املجال.

بري: نجح من نجح وخسر من خسر

وفي ه����ذا الس����ياق، لفتت 
الزي����ارة األول����ى م����ن نوعها، 
إلى دارة  ب����ري  للرئيس نبيه 
النائب طالل ارسالن في خلدة 
والذي التق����ى مؤخرا الرئيس 

وعنوانه جنح من جنح وخسر 
من خسر، وال تأثير لالنتخابات 
النيابي����ة عل����ى االنتخاب����ات 

البلدية.
وعن التحالف بني امل وحزب 
اهلل بلديا قال بري متسائال: هل 
نسمح للقرش بالتواجد في ارض 

املقاومة؟

استنفار سياسي

القوى السياسية كافة اعلنت 
حالة االس����تنفار في صفوفها 
الش����عبية  احلزبية وقواعدها 
سعيا الى استدراك ما فاتها من 
تأخير في جتهيز العدة والعديد 
لالستحقاق االنتخابي الذي باتت 

مواعيد مراحله االربع داهمة.

بشار االسد في دمشق.
الرئي����س ب����ري رد التباعد 
احلاصل بينه وبني العماد ميشال 
عون الى مواقف عون الرافضة 
خلفض س����ن االقتراع وإلغاء 
الطائفية السياسية، وال عالقة 
للتباعد مبا جرى في االنتخابات 

النيابية في دائرة جزين.
وفي تصريح له نشر امس 
قال ب����ري ان حركة امل معنية 
باالنتخاب����ات البلدي����ة في كل 
املناط����ق اللبنانية باس����تثناء 
جزين، التي لن نتدخل فيها ال 

من قريب وال من بعيد.
بري اش����ار الى اتفاق خطي 
وقع����ه م����ع العماد ع����ون في 
النيابية املاضية  االنتخاب����ات 

وتظهر املعطيات ان انتخابات 
جبل لبنان املقررة في الثاني من 
املقبل ستكون محمومة،  مايو 
خصوصا ب����ني التيار الوطني 
احل����ر بزعامة العماد ميش����ال 
عون وخصومه في 14 آذار وفي 
غي����ر 14 آذار من اخلصوم غير 

املعلنني.
ويصر التيار احلر على خلط 
االوراق في العديد من البلديات، 
خصوص����ا في املنت الش����مالي 
وبعب����دا وكس����روان وجبيل، 
وازاحة رؤسائها احلاليني، حيث 
العماد عون االثبات  سيحاول 
ان شعبيته الى ارتفاع وليس 

العكس.
ويقول نائب حزب الطاشناق 

بيروت ـ داود رمال
أكد وزير الدولة يوسف س����عادة انه ال مشكلة لدى تيار املردة في 
حص����ول االنتخابات البلدية غدا، متمنيا ان تأخ����ذ االنتخابات طابعا 
إمنائيا بلديا، موضحا ان هناك استحالة إلقرار التعيينات سلة واحدة 
ألن عدد املراكز الشاغرة كبير، »ولكي تسير عجلة الدولة نحن بحاجة  
الى تعيينات جديدة وضخ دم جديد وعلى احلكومة واجب إجناز هذا 
االستحقاق«، مشيرا الى حتول في سياسة النائب وليد جنبالط وهذا 
التحول إيجابي بالنظرة السياسية ونحن ننظر بإيجابية لهذا التحول، 
مضيفا ان النائب سليمان فرجنية لم يطرح نفسه يوما كوسيط بني أحد 
وسورية وال يحبذ لعب دور الوسيط، معتبرا ان ال شىء مينع حصول 

لقاء بني سليمان فرجنية ووليد جنبالط، ولكن ال شيء محددا اآلن.
ولفت س����عادة الى ان العالقة مع الرئيس سعد احلريري تأتي من 
مرحلة صاخبة وعدائية قبل تشكيل احلكومة، واللقاءات التي حصلت 
بينه وبني النائب فرجنية كسرت اجلليد ومن املبكر احلديث عن صداقة 
بني الرجلني، نافيا وجود أي عالقة للمحكمة الدولية بتطور هذه العالقة، 
مش����ددا على ان التحالف قوي وممتاز بني تيار املردة والتيار الوطني 
احلر والبعض يفسر االختالف في األسلوب ومقاربة بعض األمور بأنه 
خلل في العالقة امنا على العكس هذا التحالف متني وقوي، كاشفا انه 
كان طبيعيا ان يبادر سمير جعجع الى املصافحة خالل جلسة احلوار 
األول����ى لكنه لم يبادر ولم يعد من لزوم لهذه املصافحة. قائال: ال نريد 
للعالقة الش����خصية مع جعجع ان تكون موجودة ألنها ليست مهمة. 

وفيما يلي تفاصيل احلوار:
ملاذا تي��ار املردة منكفئ ع��ن التعليق على تطورات وأحداث سياس��ية 
حصل��ت مؤخرا بدءا باحلملة على رئي��س اجلمهورية وصوال الى املداهمة 

في عيون أرغش؟
نحن تيارنا السياسي ليس غائبا أبدا عن الساحة السياسية ونحن 

حاضرون دائما، ومواقفنا واضحة، وبالنس����بة ملوضوع احلملة على 
رئي����س اجلمهورية قلن����ا ان حملة الدفاع الت����ي حصلت كان فيها من 
املزايدات الكثير، وكّبرت حجم املوضوع، وبالتالي كان باإلمكان عالجه 
بطريقة أهدأ وهذا أفضل بكثير ملوقع الرئاسة، والكالم الذي حكي عن 
رئيس اجلمهورية أعلنا اننا لس����نا معه ونحن ضد هذا الكالم، ولكن 
في الوقت نفس����ه األمر ما كان يحتاج الى هذه املزايدة بالردود وأعطي 
املوضوع حجما أكبر من حجمه وكأن رئاسة اجلمهورية مستهدفة من 
فريق ميثل أكثر من نصف اللبنانيني وأوحى البعض وكأنها مستهدفة 
من خارج لبنان، وبالتالي كل هذه القصة لم يكن لها أي لزوم وفضلنا 
معاجلتها بشكل هادئ وما حصل  الحقا أثبت بأحقية ما كنا نطرحه. أما 
موضوع عيون أرغش، فهناك حتقيق وهناك موقوفون لدى السلطات 

املختصة ونحن ننتظر نتائج التحقيقات.
بعد التوافق على آلية التعيينات هل سنشهد اجراء تعيينات مللء الشواغر 

سريعا؟
ال أتصور ان تتم التعيينات كسلة واحدة، وامنا ستتم على دفعات، 
وهناك استحالة إلقرار التعيينات سلة واحدة ألن عدد املراكز الشاغرة 
كبير جدا، ولكن من املفترض ان تباشر احلكومة العمل بهذه اخلطوة، 
ألن وضع االدارة في البلد سيئ جدا، وال ميكن ان تنطلق عجلة االدارة 
في ظل هذا الواقع وهناك مشاكل كثيرة عند الناس ومصاحلها معطلة 
ألن اإلدارة ال تعمل بالشكل الذي يجب ان تعمل به، وهذا ملف أساسي 
على احلكومة مقاربته ومباش����رة العمل فيه بكل جرأة بأس����رع وقت 
ممكن طبع����ا مع مراعاة الكفاءة والنزاهة اللتني مت تضمينهما في آلية 
التعيينات، ولم يعد باإلمكان التهرب من هذا املوضوع، وكلما ش����غر 
منصب نكلف ش����خصا باإلنابة إلدارته، نح����ن قادمون على انتخابات 
بلدي����ة، لدينا محافظان اثنان في كل لبن����ان، و»القائمقامني« جميعهم 
بالوكال����ة وبالتكليف هذا أمر غير مقبول، ولكي تس����ير عجلة الدولة 

نحن بحاجة الى تعيينات جديدة وضخ دم جديد وعلى احلكومة واجب 
إجناز هذا االستحقاق.

كيف قرأمت زيارة النائب وليد جنبالط الى سورية؟
هناك حتول في سياس����ة وليد جنبالط ب����دأت تظهر مالمحه قبل 
االنتخاب����ات النيابية واتضح ذلك أكثر في اغس����طس املاضي، بعدها 
دخل حزب اهلل بوساطة وجنحت في امتام هذه الزيارة، نحن نرى انها 
حتول ايجابي بالنظرة السياسية للنائب جنبالط، ولكن كيف سيحدد 
عالقته مع س����ورية؟ وهل سيلجأ الى اصطفاف جديد في الداخل؟ هذا 
امر يعنيه شخصيا وال نتدخل في هذا املوضوع، لكننا ننظر بايجابية 

للتحول الذي حصل عنده.
في ذات الس��ياق ه��ل النائب فرجنية في وارد ترتي��ب زيارات لقيادات 

مسيحية الى سورية؟
نحن لم نطرح يوما انفسنا وسطاء بني احد وسورية، صداقتنا مع 
الرئيس االس����د ومع سورية معروفة ولكن لم يطرح سليمان فرجنية 
يوما نفسه وس����يطا، في بعض االوقات رمبا يسمع كالما ايجابيا من 
طرفني ينقل هذا الكالم بكل امانة، لكن دور الوسيط وحتديد الزيارات 
ل����م نلعب يوما هذا الدور وعادة ال يحبذ س����ليمان فرجنية لعب دور 

الوسيط.
حتدث كل من النائبني سليمان فرجنية ووليد جنبالط بعد لقاء املصارحة 
في القصر اجلمهوري برعاية الرئيس ميش��ال سليمان بأنه سيكون هناك 

تبادل للزيارات هل من لقاء قريب؟
ليس هناك ش����يء محدد اآلن، ولكن ال ش����يء مينع حصول اللقاء، 
بالنهاية بقدر تقاربنا في السياسة وفي النظرة السياسية بقدر ما تتأثر 
العالقة بني رئيس تيار املردة ورئيس احلزب التقدمي االشتراكي، علما 
ان تنسيقنا في مجلس الوزراء ممتاز وعالقتي مع وزراء احلزب التقدمي 
ممتازة جدا، وال شيء مينع حصول اي لقاء ولكن ال شيء محددا اآلن.

ما صحة الكالم عن تباعد بني الرئيس سعد احلريري والنائب فرجنية؟
مع الرئيس احلريري نحن نأتي من مرحلة صاخبة وعدائية قبيل 
تشكيل احلكومة، واللقاءات التي حصلت كسرت اجلليد، جرى احلديث 
فورا عن صداقة بني الرجلني، ال نس����تطيع احلديث عن ذلك، من املبكر 
احلديث عن صداقة، امنا نقول ان اجلليد كسر ومت حتديد نقاط إلتقاء 
بينهما، ايضا السياسة هي التي تقرب وهي التي تفرق وبقدر ما نرى 
نحن ودولة الرئيس ان نظرتنا السياس����ية متقاربة بقدر ما ستتعزز 

العالقة بني الرجلني.
هل هناك عالقة للمحكمة الدولية بهذا التباعد؟

ابدا على االطالق، ال دخل لهذا املوضوع الن احملكمة الدولية مفصولة 
ع����ن عالقتنا مع الرئيس احلريري، ورأينا باحملكمة نقوله عند اللزوم 

ولم يحصل اي نقاش بيننا وبينه حول هذا املوضوع.
دائما هناك كالم عن طبيعة العالقة بني النائب فرجنية والعماد ميش��ال 

عون ما حقيقة هذه العالقة؟
التحالف قوي وممتاز بيننا وبني العماد عون، البعض ظن بسبب هذا 
التحال����ف املتني أننا اصبحنا حزبا واحدا، او تيارا واحدا، نحن تياران 
نلتقي حول الكثير الكثير من االمور، ولدينا نظرة واحدة ومتطابقة.

وأين اصبحت املصاحلة املسيحية وحتديدا بني فرجنية وجعجع؟
نحن بكل صراحة نقول اننا ال نريد للعالقة الش����خصية ان تكون 

موجودة.
وهل جلس��ة احلوار الثانية قد تش��هد املصافحة ب��ني فرجنية وجعجع 

بعدما لم حتصل في اجللسة االولى؟
انا بتصوري انه لم يعد من لزوم للمصافحة في هذه اجللس����ة، في 
اجللس����ة املاضية كان طبيعيا ان يبادر س����مير جعجع الى املصافحة 
لكنه لم يبادر ولم يعد من لزوم لها وانعقدت اجللس����ة من دونها وال 

لزوم لها وغير مهمة.

وزير الدولة عن »المردة« أكد أن رئيس الهيئة التنفيذية في »القوات« لم يبادر إلى المصافحة في جلسة الحوار ولم يعد من لزوم لها

االستنفار البلدي يغطي جميع االستحقاقات.. و»المستقبل« يعطي عون أرمنّيين في بيروت!

التحالف بين »المـردة« و»الوطني الحر« متين وقوي.. ومـن المبكر الحديث عن صداقة بين الحريري وفرنجية إنما كسـر جليد
ننظـر بإيجابيـة للتحول الجنبالطي وال شـيء يمنع اللقاء معه.. وتنسـيقنا مع »التقدمي االشـتراكي« داخـل الحكومة ممتاز
ال مشـكلة لدينا في إجراء االنتخابات البلدية غدًا.. و على الحكومة واجب إنجاز استحقاق التعيينات اإلدارية

نديم الجميل انسحب
من مهرجان الكتائب!

بارود عرض على سليمان
تخليه عن منصبه!

بيروت: انس����حاب النائب ندمي اجلميل من احتفال حزب الكتائب
»مع خمس����ة من أعضاء املكتب السياسي أبرزهم سجعان قزي« 
شكل احلدث األبرز في هذا االحتفال الذي نظم في »فوروم بيروت«، 
وش����كل خطوة جديدة على طريق »الصعود الثابت« للنائب س����امي 
اجلميل داخل احلزب، بحيث لم تعد مسألة ارتقائه الى سدة الرئاسة 

اال مسألة توقيت واخراج.
جنح حزب الكتائب في تقدمي عرض قوة »تنظيمي« مثبتا انه مازال 
يتمتع بقدرة وماكينة تنظيمية، وفي تقدمي عرض قوة »شبابي« عبر 
حشد من كوادر ومس����ؤولي احلزب ناهز الثالثة آالف وعكس »الدم 
اجلديد« الذي ضخ في عروق احلزب من خالل مشاركة وجوه كتائبية 
جديدة متثل »اجليل اجلديد« للكتائب وقياداتها املس����تقبلية. ولكن 
حزب الكتائب لم ينجح في تقدمي مش����روع سياسي متكامل وقيادة 
متماس����كة، فجاء خطاب النائب سامي اجلميل زاخرا بعناصر االثارة 
واحلماسة معاكسا املناخ السياسي العام ومتحدثا عن املاضي القريب 
أكثر منه عن املس����تقبل، اال ما خال اشارته املفاجئة الى مشهد تسليم 

حزب اهلل سالحه للجيش اللبناني.
وجاء انس����حاب النائب ندمي اجلميل ليطرح تس����اؤال عن السبب 
الفعلي لهذه اخلطوة االعتراضية التي تعزز األقاويل بش����أن »عالقة 
صعبة« داخل احلزب الواحد بينه وبني ابن عمه سامي اجلميل مرشحة 
للتصاعد أكث����ر من األيام وفي تكرار للعالق����ة التي كانت قائمة بني 
والديهما بشير وأمني اجلميل. وعلم ان انسحاب ندمي اجلميل جاء قبل 
القاء سامي اجلميل كلمته واحتجاجا على اخلرق احلاصل لترتيبات 
االحتفال التي تقضي بحصر كلمة احلزب السياس����ية بالرئيس أمني 
اجلميل، وما حصل ان كلمة رئيس احلزب طغى عليها الطابع احلزبي 
التوجيهي، فيما جاءت كلمة النائب سامي اجلميل سياسية بامتياز، وما 
كان النائب ندمي اجلميل يريده ان حتصر الكلمات بالرئيس اجلميل، 
واذا حصل خرق ال يحصر االستثناء في النائب سامي اجلميل وامنا 

يشمله هو أيضا وتكون له كلمة.
النفور السياسي بني ندمي وسامي اجلميل كان سجل في أكثر من 
محطة أخيرا كان أبرزها مقاطعة سامي اجلميل لقاء البريستول واحتفال 
14 شباط مقابل حضور ندمي مع والدته السيدة صوالجن، وانفراد سامي 

اجلميل في العالقة اجلديدة بني حزب الكتائب وتيار املردة.

بيروت: مستش����ار أحد الوزراء نقل عن موظ����ف كبير في وزارة 
الداخلية أن الوزير زياد بارود فاحت رئيس اجلمهورية في ش����أن 
تخليه عن منصبه بس����بب احلملة »املبرمجة« التي شنت عليه على 

خلفية مقترحاته اإلصالحية في قانون االنتخابات البلدية.
وبحس����ب املوظف إياه، فإن الوزير بارود الذي يدرك حساس����ية 
الوضع اللبناني تصرف على أساس »املمكن«، ومع اعتبار أن الطبقة 

السياسية لم تسمح حتى ل� »املمكن« بأن مير.

حتالفـات متنية بني املر والكتائب والقوات: الصورة املتنية التزال الى 
حد ما ضبابية، لكنها تؤشر الى معركة حاسمة وقاسية على غرار 
املعارك التي س���بق ان اشتهر بها القضاء، خصوصا ان كل فريق 
في املنت له أهدافه وتطلعاته االستراتيجية والسياسية، فالعماد 
عون يريد إثبات ان انتصاره النيابي في املنت الشمالي كان »صافيا« 
ومن رصيده الش���عبي فقط، اما النائب ميش���ال املر فيتطلع الى 
تعرية انتصار عون من الدعم األرمني وكش���ف حجمه احلقيقي، 
ف���ي حني ان فريق القوات ومعه حزب الكتائب لديهما حس���ابات 
مختلفة ويعتبران املعركة سياسية بامتياز واستمرارا ملشروعهما 
السياس���ي ذاته، وان تساهلهما في مسألة رئاسة االحتاد محاولة 
لترسيخ التحالف مع املر، ويقول العارفون باللعبة املتنية ان املر 
على ما يبدو أجنز مس���ودة حتالفاته مع النائب س���امي اجلميل 
وحزب القوات اللبنانية، وان االتفاق حسم ايضا رئاسة االحتاد 
لكرميته ميرنا املر. االتفاق الثالثي ال يضيره كما تقول أوس���اط 
متنية انضمام الكتلة األرمنية إليه، او ان تدور في فلكه، خصوصا 
ان لدى الطاشناق اليوم حس���ابات مختلفة عن احلقبة املاضية، 
»تس���تضيف الرابية اليوم اجتماعا بني عون وقيادة الطاش���ناق 

للبحث في التفاصيل االنتخابية، خصوصا في ساحل املنت«.

معركة »كسر عظم« في احلدث واحلازمية والشياح: في 
بعبدا، تتحضر »القوات اللبنانية« التي يتركز ثقلها 
في الش��ياح وعني الرمانة واحلدث وفرن الش��باك 

خلوض معارك في مناطقها، وتكتس��ب املعركة اطار »كسر العظم« في 
بلديتي احلدث واحلازمية، حيث يبدو التيار الوطني احلر مصرا على 
ازاحة بعض رؤس��اء البلديات عن كراسيهم. وقد تشكل بلدية الشياح 
استثناء يخرج عن اطار التصادم لصالح التحالف، ويبدو مصير التوافق 
فيها مرتبطا مبصير التحالف بني النائب ميشال املر والعماد عون في 

املنت، واال فإن الشياح ستكون »أم املعارك«.
تعاون درزي مع عون في اجلبل: سيخوض احلزب التقدمي االشتراكي 
واحلزب الدميوقراطي اللبناني والتيار الوطني احلر االنتخابات 
البلدية موحدين في مناطق اجلبل، وبدأت االجتماعات التنسيقية 
بني مس���ؤولي القوى الثالث في اجلبل، علما ان جنبالط سيدعم 
مرشحي التيار الوطني احلر في الدامور ودير القمر ومعظم املناطق 

املسيحية في اقليم اخلروب والشوف وعاليه.
تقسـيم ادوار بني ارسالن وجنبالط: ثمة من يتوقع ان تنسحب مفاعيل 
التقارب اجلنبالطي - االرس��الني توافقا يعطي للحزب الدميوقراطي 

رئاسة بلدية الشويفات وللحزب االشتراكي رئاسة بلدية عاليه.

معركة ديـر القمر: ترتفع أسهم املعركة في دير 
القمر التي تشير معطياتها الى امكانية تشكيل 
الئحة برئاس���ة العميد أدونيس نعمة مدعوما، 
وفق أوساطه، من كل نعمة ومن بعض الشمعونيني، أما الالئحة 
املقابل���ة فيبدو ان رئيس البلدية احلالي فادي حنني سيرأس���ها 

مدعوما من التيار الوطني احلر واجلنبالطيني وتيار شمعوني.
الطاشـناق ومعركة بيروت: رشح ان حزب الطاشناق سيكون منفتحا 
للتحالف مع من تقضي املصلحة بالتحالف معه في االنتخابات البلدية 
واالختيارية، وجتري اتصاالت بني حزب الطاشناق واألحزاب األرمنية 
األخرى لالتفاق على ممثلني لهذه األحزاب في الالئحة البلدية البيروتية 
املدعوم��ة من تيار املس��تقبل، وف��ي هذا املجال، يق��ول النائب أغوب 
بقرادونيان: »سنسعى الى تأمني املناصفة والتمثيل الصحيح، واملجال 
مفتوح للتقارب مع الرئيس س��عد احلري��ري للعمل كما في انتخابات 
1998 و2004 من أجل ايصال مجلس بلدي للعاصمة ميثل أوسع شرائح 

ممكنة من أبناء العاصمة«.
طربيه واولوية التوافق: ينوي رئيس الرابطة املارونية جوزف طربيه 
بع���د فوز الئحته بالتزكية اجراء اتصاالت بالقيادات املس���يحية 
للبحث معها في امكان تش���كيل لوائح ائتالفي���ة في االنتخابات 

البلدية مبعزل عن اخلالفات والتجاذبات السياسية، وبعدما تأكد 
ان���ه ال معارك انتخابية على الس���احة االس���المية حيث التوافق 

سائد.
الئحة توافقية في جونية: بعد مبادرته التوافقية في جمعية الصناعيني 
التي أثمرت مجلس ادارة جديدا برئاس��ته وجنبت اجلمعية االنقسام 
والضع��ف، يق��ود م.نعمة افرام ابتداء من اليوم مب��ادرة توافقية في 
انتخاب��ات جونية البلدية لتجنيب هذه املدين��ة وبلداتها األربع: حارة 
صخر، غادير، ساحل علما وصربا معركة انتخابية وانقساما وإلبعادها 
ع��ن التجاذبات والصراعات السياس��ية، وإضفاء الطابع االمنائي على 
االنتخابات البلدية، وتعول أوساط جونية الشعبية والقطاعية على دور 
نعم��ة افرام ملا له من دور محوري ومن حض��ور وتأثير في عاصمة 
كس��روان مبا ميكنه من ادارة عملية التوافق واجناحها على أس��اس 
برنامج امنائي وتطويري جلونية يكون في مستوى حجمها ومنوها. 
وعلم ان نواة الالئحة التوافقية بدأت تتش��كل وتضم عددا من أعضاء 
املجلس البلدي احلالي الذين أثبتوا جناحا في السنوات املاضية، وستراعي 
هذه الالئحة متثيل القوى السياسية من جهة وفعاليات املدينة ومحاورها 
األساسية من جهة أخرى، وستكون مجمل هذه العملية التوافقية برعاية 

بكركي وتشجيع القيادات السياسية.

بلديات 2010


