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لماذا الحديث المتصاعد
عن »تغيير الحكومة«؟

بيروت: تستعد حكومة الرئيس سعد احلريري 
إلدارة أول اس��تحقاق انتخابي في عهدها، 
وللدخول ف��ي عملية التعيين��ات اإلدارية بعد 
االتف��اق على آليتها، وللذهاب الى دمش��ق بعد 
إجناز عملية مراجعة االتفاقات السابقة، وفي كل 
ذلك ما يوحي بان احلكومة على وشك ان تغادر 
دائرة املراوحة، وان تباش��ر انطالقتها الفعلية 
بعدما انتهت فترة السماح وجتاوزتها من أسابيع 
)مهلة املائة يوم(، ولكن ف��ي موازاة حالة التأهب واجلهوزية 
العملية عند احلكومة، تبرز حالة سياسية مختلفة من شأنها 
ان تثير الشكوك حول وضعها ومستقبلها ويطرح مصيرها 
على بساط البحث ومن خلفية حدوث تغيير مبكر في تركيبتها 
وسياستها العامة، ثمة حديث عن »التغيير احلكومي« يتنامى 
في الكواليس والصالونات السياسية ويتأرجح بني »توقعات 
وتس��ريبات« محددا سقفا زمنيا »قريبا« لهذا التغيير بحيث 
ال تكمل احلكومة عامها األول، ولكن يصعب حتديد أس��باب 
هذا الصعود املفاجئ في أجواء تغيير احلكومة واجلهات التي 

تقف وراءها وما ترمي اليه.
ف��ي التوقعات أوال، هناك من يتوقع ان تتعرض احلكومة 
في مرحلة ما بعد االنتخابات البلدية لضغوط واهتزازات من 
الباب غير السياسي في حال فشلت في اقرار املوازنة العامة 
واش��تبكت حول التعيينات االدارية ول��م توفق في احتواء 
موجة االضرابات واالحتجاجات العمالية واحلركات املطلبية 
املتزايدة، وهناك من يتوقع ان تدخل الريح من الباب السياسي 
وان تأتي »املبادرة« من العماد ميشال عون الذي »يفكر« في 
سحب وزرائه من احلكومة احتجاجا على الطريقة التي تدار بها 
األمور وردا على كل ما حدث في اآلونة األخيرة من صفقات 
أو توافقات سياسية خفية أطاحت بالقانون اجلديد للبلديات 
وميكن ان تنس��حب على التعيينات واملوازنة، وهذه الرسالة 
السياسية االعتراضية التي يوجهها عون تشمل كل الشركاء 
في احلكومة: اخلصوم املس��تمرين في »محاربته« واحللفاء 

احملجمني عن مساندته.
وفي »التسريبات« ثانيا هناك لغط وغموض بشأن التغيير 
احلكومي وظروفه وأهدافه. وباإلجمال فإنه يوضع في خانة 
االستعدادات واالجراءات املتخذة ملالقاة مرحلة اقليمية حافلة 
باالس��تحقاقات والتحديات، سلما أو حربا، وتنذر بتعقيدات 
وأوضاع أصعب ومتدد املرحلة االنتقالية وتأخر مرحلة احلسم 
والق��رارات النهائية، كما ان التغيير احلكومي يحس��ب على 
سورية كجهة مش��جعة أو محرضة عليه ألنها تريد حكومة 
أكث��ر قربا والتصاقا بها ف��ي مرحلة جتميع أوراق القوة في 
يده��ا، وألنها تعتبر ان تغيي��را جذريا قد حصل في الوضع 
اللبناني واملعطيات اخلارجية والداخلية )احلوار الس��وري � 
االميركي والتفاهم السوري � السعودي وخروج جنبالط من 
14 آذار والتحول اجلاري في ميزان القوى السياسي...(، وان 
هذا التبدل يدفع في اجتاه ارساء معادلة سياسية جديدة في 
البلد مبباركة سعودية � اميركية، خصوصا ان سورية التي 
تس��دي خدمات في العراق ليس اال الس��احة اللبنانية مجاال 

ملبادلتها باملثل.
وثمة انطباع عام بأن مشروع التغيير احلكومي يندرج في 
سياق ضغوط سياسية على الرئيس سعد احلريري إلدخال 
تعديالت على سياسته ومواقفه وأدائه ومبا يتناسب وينسجم 

مع طموحات دمشق ومقتضيات املرحلة.
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لقاء قريب بني عون وبري: جتري اتصاالت متهيدية 
برعاي���ة حزب اهلل لعقد لقاء قريب بني الرئيس 
نبيه بري والعماد ميشال عون مع اقتراب انطالق 
االنتخابات البلدية، ولكن هذا اللقاء ليس مخصصا 
لبحث موض���وع االنتخابات الت���ي تختلف في 
طبيعتها احمللية وغير السياسية عن االنتخابات 
النيابية. وامنا سيكون مركزا على بحث الثغرات 
في العالق���ة الثنائية واالتفاق على آلية تواصل 
وتنسيق لتالفي ما حدث أخيرا في االصالحات 
البلدية وتعيينات الهيئات الرقابية ولقطع الطريق 
على محاوالت جارية لزرع الش���كوك والشقوق 
من هذه العالق���ة ان جلهة ما يقال عن »تواطؤ« 
الرئيس بري وتنس���يقه مع رئيسي اجلمهورية 
واحلكومة على حساب عون أو جلهة ما يقال عن 
تفاهمات تعقد م���ن حتت الطاولة بني احلريري 
وعون في موضوع االنتخابات البلدية )بيروت( 

أو في موضوع املوازنة العامة.
رج�ل املرحلة: الوزير غازي العريضي هو رجل 
املرحلة عند الزعيم الدرزي وليد جنبالط وسيكون 
له دور سياس��ي محوري نظرا لعالقته املميزة مع 

القيادتني السورية والسعودية.

سليمان متمس�ك مبعاهدة 
األخ�وة: ذكرت معلومات ان 
رئيس اجلمهورية ميشال 

س���ليمان أوضح للمعنيني أنه ض���د أي تعديل 
ملعاهدة األخوة والتعاون والتنسيق مع سورية، 
مل���ا فيها من أبعاد وثوابت وطنية ال يجوز املس 
بها. وقد أوضح سليمان هذا املوقف انطالقا من 
أنه املعني مبوجب الدستور مبوضوع املعاهدات 
تفاوضا وتوقيعا. وبحسب رئيس اجلمهورية، 
فإن على الراغبني في إجراء أي تعديل على املعاهدة، 
حتمل مسؤولية مواقفهم، وإعالنها على طاولة 
مجلس الوزراء بوصفه املكان املناس���ب حصرا 

للنقاش بهذه القضية.
جنب�اط الى طهران: م��ن املتوقع ان يزور النائب 
وليد جنبالط طهران قريبا خصوصا ان االتصاالت 
ب��ني الس��فارة االيراني��ة وجنبالط عادت بش��كل 

منتظم.
املصاحلة بني ارسان ووهاب: شدد الرئيس السوري 
بشار األس���د، خالل لقائه النائب طالل أرسالن، 
على ضرورة املصاحل���ة بينه وبني رئيس تيار 
التوحيد الوزير الس���ابق وئام وهاب. وعلم أن 

املقربة  إحدى الشخصيات 
من س���ورية كلف���ت بهذه 
املهمة، وبدأت بالعمل على 
ترتيب لقاء مصاحلة بينهما. ويس���عى النائب 
وليد جنبالط الى توفير املناخ ملصاحلة ارسالن 
م���ع وهاب ال���ذي يلتقيه اليوم ف���ي منزله في 

كليمنصو.
الكتائب وصوت لبنان: اليزال حزب الكتائب يتحرك 
على غير مستوى السترداد ملكية اذاعة صوت لبنان، 
فيما يس��عى القيمون على االذاعة الى االنتقال من 
مبنى األش��رفية الذي ميلكه احلزب الى مبنى آخر 

قيد االنشاء في منطقة الضبية.
احتفال السفارة السورية: توقعت مصادر سياسية 
مطلعة ان يكون االحتفال الذي دعا اليه السفير 
السوري في لبنان علي عبد الكرمي علي حاشدا 
في ذكرى اجلالء، وهي أول مناس���بة عامة تطل 
بها الس���فارة الس���ورية في لبنان منذ التمثيل 
الديبلوماس���ي بني البلدين وافتتاحها قبل نحو 

عام.
مباركة صفير: تقلل احدى الشخصيات املستقلة 
من الطابع السياسي لالنتخابات البلدية. وتقول انها 

فاحتت البطريرك املاروني نصر اهلل صفير مبسعى 
توافقي تنوي العمل عليه وباش��رت به عمليا وفق 
طرح خط��وط عريضة على املعني��ني. وقد رحب 
البطريرك باملسعى وشجعه وإن كان بحسب معرفته 
ب� »طباع« السياسيني ال يتوقع الكثير. وتؤكد هذه 
الشخصية »ان كل التجارب تثبت أن الفوز بالبلدية 
ال ينعكس أبدا على أي انتخابات نيابية أو استحقاقات 
سياس��ية«. وتعطي بلدية جونية مثاال. »فقد كان 
يقال ان م��ن يربح بلدية جوني��ة يربح انتخابات 
كسروان ولكن منذ التسعينيات الى اليوم لم يصدف 
ان كانت البلدية مرة مع جهة سياس��ية وجنحت، 

والعكس صحيح«.
تضييق مس�احة التغيير: ثمة من يرى ان التأخير 
في االعداد لالنتخابات البلدية قد يدفع الى ابقاء 
القدمي على قدمه في العديد من البلديات أو سيجعل 
زمام املبادرة في يد رئيس البلدية الذي سيستفيد 
من ضيق الوقت من أجل مترير تركيبات مالئمة 
له. ولذلك فإن املؤش���رات األولي���ة تدل على ان 
مترير االنتخابات البلدية بشكل مباغت كان مبثابة 
متديد للمجال���س البلدية احلالية بش���كل عام 

وتضييق ملساحة التغيير الى أدنى حد ممكن.

أخبار وأسرار لبنانية

الموسوي ل� »األنباء«: كام صفير »مصيبة« وإنّا هلل وإنّا إليه راجعون
بيروت � زينة طبارة

أعرب عض����و كتل����ة »الوفاء 
للمقاومة« النائب حسني املوسوي 
عن أس����فه لتناول النائب سامي 
اجلميل موضوع س����الح املقاومة 
»باحتقان وحقد« غير مبررين ال 
على املس����توى الوطني وال حتى 
على املستوى الشخصي، خاصة 
ان السالح موضوع انتقاد اجلميل 
وغيره ممن يش����اركه الرأي، هو 
للدفاع ع����ن لبنان مبس����يحييه 
ومس����لميه على حد سواء ودون 
أي تفرقة بني مواطن وآخر، وهو 
ما أثبتته التجارب السابقة واملسار 
احلالي حلزب اهلل، مشيرا الى ان 
املش����كلة مع هؤالء ه����ي إما انهم 
يجهلون حقيقة املشروع الصهيوني 
ف����ي لبن����ان واملنطقة وس����لموا 
على اس����اس جهلهم هذا انفسهم 
الكيان  لالدارة االميركية وإلرادة 
انهم يدركون  الصهيوني، وام����ا 
اخطاره ويتغاض����ون عنها بناء 
على »كرههم الذي أعمى بصيرتهم 
وجعلهم غير مدركني ألبعاد مواقفهم 
وتصريحاتهم وانعكاساتها على 

ويرغب بتحقيق����ه، مؤكدا له ان 
س����الح املقاومة ب����اق مهما حلم 
البعض بتس����ليمه ما دام اخلطر 
االسرائيلي موجودا ويهدد السيادة 
اللبنانية، مطالبا اياه بتسمية بلد 
واحد استطاع شعبه حترير ارضه 
باالتكال على االمم املتحدة ومجلس 
األمن، السيما ان هاتني املؤسستني 
أصبحتا مجرد دوائر تابعة لالدارة 
االميركية، مذكرا بأن تهويد القدس 
يستبيح كنيسة القيامة مبثل ما 
يستبيح مسجد االقصى دون تفرقة 
من قبل احلقد الصهيوني بينهما، 
مس����تغربا اصرار النائب اجلميل 
وحلفائه على اخراج انفسهم من 
هذا الصراع الذي فرضه العدو على 
الطوائ����ف اللبنانية جمعاء دون 

استثناء.

كالم البطريرك صفير

وعلق النائب املوسوي على كالم 
البطريرك صفير جلهة وصفه دفاع 
االهال����ي عن أراضيهم في »عيون 
أرغش« ب� »احلق املشروع«، علق 
مستهجنا صدور مثل هذا املوقف 

الدولية،  الطوارئ  الناس وقوات 
وما اذا كان صدر عنه أو عن حزبه 
أي تصري����ح أو بيان واحد يدين 
فيه هذا التس����لل االسرائيلي الى 

االراضي اللبنانية.

مشهد خيالي

النائب املوس����وي ان  واعتبر 
النائب اجلميل عن مش����هد  كالم 
تسليم الس����الح نابع من خياله، 
يعبر فيه عم����ا يحلم به ويتمناه 

املستوى الداخلي«، مبديا استهجانه 
لوج����ود بع����ض املواقف لبعض 
الصهاينة في الداخل الفلسطيني 
اكث����ر موضوعية واكث����ر اعتداال 
وانصافا للحقيقة من مواقف بعض 
اللبنانيني والتي كان آخرها موقف 

النائب سامي اجلميل.
النائب املوس����وي  وتس����اءل 
في تصريح ل����� »األنباء« عما اذا 
النائ����ب اجلميل يس����تطيع  كان 
تقدمي ضمانة واح����دة للبنانيني 
تؤكد بش����كل عاق����ل وموضوعي 
ومنطق����ي وليس بش����كل حاقد، 
زوال اخلطر االسرائيلي وانتفاء 
ش����روره عن لبنان، وتؤكد وقف 
مشاريعه التوس����عية والتمددية 
باجت����اه دول املنطقة، وذلك قبل 
ان يتكلم )النائ����ب اجلميل( عن 
مشهد يقضي بإقفال طريق املطار 
بشاحنات االسلحة والصواريخ في 
املقاومة لسالحها،  عملية تسليم 
كما تساءل ايضا عما فعله النائب 
اجلميل ل����ردع العدو الصهيوني 
عن استباحة مياه الوزاني خالل 
اليومني االخيرين وعلى مرأى من 

التحريض����ي عن س����يد بكركي، 
ومعتبرا اياه مؤشرا غير ذي صحة 
على املس����توى الوطني الداخلي 
وعلى مستوى السلم االهلي، الفتا 
الى انه وعل����ى الرغم من ان كالم 
البطريرك صفير كالم سياس����ي 
ويستدعي ردا سياسيا عليه، اال انه 
وانطالقا من كل التقدير واالحترام 
الذي يكنه له، لن يسترس����ل في 
الرد امنا يكتف����ي بالقول ان كالم 
البطريرك صفير مصيبة )وإنا هلل 

وإنا إليه راجعون(.

حوار بال طائل

وعن طاولة احل����وار املرتقب 
استئناف أعمالها يوم غد اخلميس، 
اكد النائب املوس����وي ان النقاط 
التي يريد اآلخرون التباحث فيها 
ال تس����تلزم اقامة ح����وار ألجلها، 
بحيث ال امكانية ال من قريب وال 
من بعيد للنقاش حول موضوع 
السالح ما دامت االرض محتلة من 
قبل عدو لن يتباطأ في االنقضاض 
على الدولة اللبنانية يوم يدرك انها 
عاجزة عن مقاومته، مستغربا رفع 

اآلخرين لشعار احلرية والسيادة 
واالس����تقالل مقابل تساهلهم في 
موضوع اخلطر االسرائيلي على 
السيادة وعلى حريتهم واستقاللهم، 
وذلك من خالل مطالبتهم املستميتة 

بتسليم املقاومة لسالحها.
وردا على سؤال، ختم النائب 
املوس����وي الفتا الى ان حزب اهلل 
يشارك في طاولة احلوار انطالقا 
من قناعته بضرورة التواصل مع 
اآلخرين بحيث تبقى اللقاءات بني 
االطراف افضل من عدمها، وكي ال 
يقال ان احلزب متن����ع عن اقامة 
اللبنانيني، مؤكدا في  احلوار بني 
املقابل وأيضا ردا على سؤال، انه 
على الرغم مما تقدم فإن احتمال 
وصول طاولة احلوار الى نتائج 
ايجابية ضعيف جدا وذلك النتفاء 
املنط����ق والواقعية في  عنص����ر 
طروحات اآلخرين، متسائال عن 
منطقهم بسحب السالح من املقاومة 
في وقت ال يتكلمون فيه ال من قريب 
وال من بعيد عن ترسانة االسلحة 
ل����دى العدو االس����رائيلي املهددة 

بالعمق للبنان ودول املنطقة.

عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« أكد أن كالم النائب الجميل عن مشهد تسليم السالح نابع من خياله يعبّر فيه عما يحلم به ويتمناه 

حسني املوسوي 

لبنان: ذكرى الحرب األهلية جمعت سياسيي 8 و14 آذار في »ماتش« كروي »ودي«!

بيروت � عمر حبنجر
التحرش����ات االس����رائيلية 
احلدودي����ة تكاد تغ����دو حالة 
يومية ميكن االرتياب في اهدافها 
الظاه����رة منها والباطنة، لكنه 
رغم القلق الذي تستدرجه هذه 
التحركات على اجلمهور اللبناني 
املسكون باملخاوف من كل ما هو 
آت، فان هذا اجلمهور لم ينصرف 
عن متابعة تطورات االنتخابات 
البلدية واالختيارية رغم املباراة 
التي اجريت ب����روح حضارية 
واألهم »رياضية« اذ أحيا اطراف 
 الصراع في لبنان امس الذكرى
ال� 35 النطالق ش����رارة احلرب 
األهلي����ة ف����ي 13 ابري����ل 1975 
مبنافسة رياضية »ودية« على 
الرياضية  املدينة  ارض ملعب 
في بيروت، للكشف عن موهبة 
ارجلهم بعد ان شهد العالم بأسره 

أداء ألسنتهم.
وشارك في املباراة 12 وزيرا 
و25 نائبا على مدى ش����وطني 
لكل شوط 15 دقيقة، وضم كل 
فريق وزراء ونوابا من األطراف 
السياسية املختلفة من قوى 8 

و14 آذار.
املدينة  أبواب  أقفلت  وفيما 
الرياضية أمام اجلمهور ألسباب 
أمنية، فتحت لرئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
احلكومة سعد احلريري وكبار 
املس����ؤولني وحامل����ي بطاقات 

الدعوة اخلاصة.
اللق����اء اجتم����اع  وس����بق 
حتضيري عقدته جلنة الشباب 
والرياضة التي شارك رئيسها 
س����يمون أبي رميا م����ع وزير 
الش����باب علي عب����داهلل حيث 
اللمسات االخيرة  جرى وضع 
على املباراة حتت عنوان »كلنا 

فريق واحد«.
الوزراء والنواب  وقد قسم 
ارت����دى األول زيا  الى فريقني 
احمر بقي����ادة رئيس احلكومة 
سعد احلريري يتوسطه العلم 
اللبناني وارتدى الفريق اآلخر 
الزي األبيض تتوسطه األرزة 
النائب علي  اللبنانية برئاسة 
عمار عضو كتلة الوفاء للمقاومة 
وانتهت املب����اراة بفوز األحمر 

النائب سامي  بهدفني سجلهما 
اجلميل عضو حزب الكتائب الذي 
أكد بعد املباراة أن أهم رس����الة 
كانت هي: استراتيجية علي عمار 

الدفاعية عاطلة جدًا.
 الرئي����س احلري����ري وفي 
املناسبة عينها اعتبر ان احلرب 
االهلية وم����ا رافقها من مجازر 
وخطف وتدمير وتهجير ذكرى 
مؤملة، وشدد على ان الهم االول 
ان يك����ون احلفاظ على  يجب 
الواحد  السلم االهلي والعيش 
واملناصفة التامة بني املسلمني 

واملسيحيني في لبنان.
وقال ليس استذكار املاضي 
وحس����ب، بل اخ����ذ العبر منه 
والتطل����ع للمس����تقبل بالعمل 
م����ع اجلميع لبن����اء غد افضل 

الوالدنا.
واضاف: ان مشاعري وافكاري 
الى عائالت شهداء هذه  تذهب 
احلرب، والى كل ضحاياها من 

مهجرين وجرحى ومفقودين.

التحرشات اإلسرائيلية

في غضون ذلك وقبل ان يجف 

حبر شكوى لبنان الى مجلس 
االمن ح���ول اقدام قوة معادية 
عل���ى اختراق اخل���ط االزرق 
ودخول االراضي اللبنانية حتى 
اخترقت قوة اسرائيلية السياج 
االلكتروني احلدودي في منطقة 
العباسية صباح امس وتولت 
جرافة معادية جتريف االراضي 
على اجلانب اللبناني حتت بصر 
القيادة الدولية ومتابعة اجليش 
اللبناني الذي استنفر وحداته 

في املنطقة.
املنطق���ة  ال���ى  وحترك���ت 
دبابتان اسرائيليتان مبواكبة 
جرافة و8 آليات هامر ورابطت 
خلف ساتر ترابي على اجلانب 
االسرائىلي وحضر الى املكان 
قائد القطاع الشرقي في القوات 
الدولية قبيل الظهر وطلب الى 
قوة اجليش اللبناني التخفيف 
من ح���دة اس���تنفارها جتنبا 
للتش���نج، وكذا كان احلال مع 
املتقدمة ما   القوة االسرائيلية 
جع���ل املدرعات االس���رائيلية 
تتراجع الى خلف اشجار موقع 
العباسية االسرائيلية التي تبعد 

نحو ثالثمائة متر عن الشريط 
احلدودي.

ودأب���ت ق���وات االحت���الل 
االس���رائيلية عل���ى التحرش 
يوميا مبنطقة احلدود اللبنانية 
ما س���مح باالعتقاد انها تنفذ 
مخططا الس���تدراج حزب اهلل 
او أي ق���وة اخرى في اجلنوب 

لعمل حربي.
وقال مراسلون محليون ان 
اجليش اللبناني لم يفك استنفاره 
بوجه القوة االسرائيلية اال بعدما 
انسحبت القوة االسرائيلية حتت 
ضغط القوة الدولية والتهديد 

اللبناني بالتحرك.
ونقل هؤالء عن مراجع أمنية 
ان القوة االسرائيلية كانت تعمل 
على تغيير املعالم في املنطقة 
وهذا ما يرفضه لبنان الى جانب 

حتفظه على اخلط االزرق.
وطالب اهالي العباسية بازالة 

السياج اجلديد.

االنتخابات في الصدارة

في ه���ذا الوقت االنتخابات 
البلدي���ة واالختياري���ة فاكهة 

املوس���م في لبنان، ل���ذا فإنها 
تتصدر االهتمامات واملواقف، 
وقد بلغت التحضيرات األمنية 
واللوجس���تية األوج ف���ي ظل 
توقع���ات متفائلة بإجناز هذه 
االنتخاب���ات بأقل ما ميكن من 
االنفعال، اال ف���ي بعض املدن 
التي تبدو معرضة حلساسيات 
سياسية، ومنها زحلة في البقاع 
وصيدا في اجلنوب وجونيه في 
كس���روان وزغرتا في الشمال، 
وبع���ض املناطق املس���يحية، 
حيث الصراع السياس���ي على 
القوى والتيارات  أش���ده، بني 
اللبنانية  املتعاكسة، كالقوات 
وحزب الكتائب والتيار الوطني 

احلر.
بدورها النائبة بهية احلريري 
أكدت ان تيار املستقبل لم يقل 
انه تخلى عن مسؤولياته في 
االنتخابات البلدية عندما رفض 
التدخل في دعم هذا املرشح او 
ذاك، امن���ا هذا التي���ار ال يريد 
ان يفرض اس���ماء على الناس 
بل ان يخت���ار معهم مجموعة 
من األس���ماء واالختصاصات 

والكفاءات، وقالت لدى لقائها 
فعاليات صيداوية، ان صيدا ال 

تخلو من الكفاءات.
وف���ي صيدا ج���دد رئيس 
البزري  البلدية د.عبدالرحمن 
حتالفه مع نائب املدينة السابق 
اسامة س���عد، مع االشارة الى 
احتمال عدم ترشحه شخصيا 

لرئاسة البلدية مرة اخرى.
وترددت معلومات عن احتمال 
انضمام البزري الى حزب االحتاد 
السابق  الوزير  الذي يرأس���ه 
عبدالرحيم م���راد الذي حضر 

لقاء سعد - البزري.

استبعاد التيار الحر عن بلدية 
بيروت

اذاع���ة »صوت  وتوقف���ت 
املدى« الناطقة بلس���ان التيار 
العون���ي، امام أحاديث النواب 
واحزاب االكثرية )14 آذار( عن 
اس���تبعاد التيار الوطني احلر 
عن التمثيل البلدي في بيروت، 
في اطار رفض تقسيم بيروت 
الى دوائر انتخابية، األمر الذي 
كان سيؤمن التمثيل الصحيح 

املت���وازن، للعاصمة  واإلمناء 
بحسب هذه اإلذاعة.\وأشارت 
اإلذاعة الى ان األمل كان بتشكيل 
الئح���ة بلدية توافقي���ة، لكن 
تل���ك القوى رفضت ذلك حتت 
الوطني احلر  التيار  ان  شعار 
النيابية في  خسر االنتخابات 

بيروت.
التيار  زياد عبس، عض���و 
احلر، ق���ال ان الفريق األكثري 
كان تعهد بتأمني نتائج انتخابية 
موازية ملا كان ميكن ان تؤمنه 
»النسبية« في قانون االنتخابات 
التي مت إرجاؤها بداعي الوقت، 

لكن ذلك لم يحصل.
وقد رد نائب بيروت عاطف 
مجدالني )املس����تقبل( بالقول: 
ال نريد ان نضع »ثلثا معطال« 
داخل مجلس بلدي����ة بيروت. 
كتلة نواب بيروت )املستقبل( 
اجتمعت وأكد النائب محمد قباني 
باسمها احلرص على األسس التي 
الشهيد رفيق  الرئيس  أرساها 
احلريري جلهة مراعاة املناصفة 
في مجل����س بلدية بيروت بني 

املسلمني واملسيحيني.
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 إصابة أكرم شهيب: تعرض الوزير أكرم شهيب خالل 
تصديه إلحدى الكرات إلصابة بسيطة في قدمه.

 عل��ي بزي: رأى عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب 
عل��ي بزي في حدي��ث من ملع��ب مدينة كميل ش��معون 
الرياضي��ة على هامش املباراة ان لدينا ثقة كاملة باجلمهور 
ونتمنى ل��و كان حاضرا اليوم، مش��يرا الى اننا ننظر في 
ع��ودة اجلمهور إلى املالعب، وأك��د ان اخلالفات أصبحت 

من املاضي.
 رضوان غندور: رأى احلكم الدولي رضوان غندور على 
هامش املباراة ان هذه املباراة رس����الة للشعب، مؤكدا انه 
كحكم قاد املباراة وفقا للقانون، وقال ضاحكا انها فرصة 
حكمنا فيها السياسيني ألول مرة بعد ان كانوا هم يحكموننا، 

داعيا ألن تكون كرة القدم للتقريب بني اجلميع.
 س��امي اجلمي��ل: قال النائب س��امي اجلمي��ل ممازحا 
بعد املباراة: »أهم رس��الة اليوم أن اس��تراتيجية علي عمار 

الدفاعية عاطلة جدا«.
  تبديل: خرج النائب إبراهيم كنعان من املباراة بتبديل 

حيث حل مكانه الوزير طارق متري.
  تبدي��ل آخر: دخل الوزير س��ليم الصايغ مكان النائب 

غسان مخيبر.
  بطاق����ة صفراء: حصل الالع����ب النائب آالن عون من 
الفريق األبيض على بطاقة صفراء بس����بب تسديده الكرة 

بعد ان أوقف حكم املباراة اللعب بسبب خطأ.

من أجواء المباراة


