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بيروت ـ زينة طبارة
استهجن وزير الشباب والرياضة د.علي حسني 
عبداهلل )حركة أمل( ما تضمنه تقرير أمني عام األمم 
املتحدة بان كي مون حيال صواريخ »سكود« وترسيم 
احلدود مع سورية وتس����مية املقاومة باملجموعات 
املسلحة، معتبرا ان التقرير املذكور وان كان صادرا 
عن اعلى سلطة سياسية في العالم، فهو ميس حقوق 
الدولة اللبنانية، السيما حقها في مقاومة العدو احملتل 
جلزء من اراضيها، معتبرا ايضا انه سواء كانت صفقة 
صواريخ »سكود« قد متت حقيقة أو لم تتم، فهي تبقى 
حقا من حقوق املقاومة والشعب واجليش باستقدام 
واقتناء ما يرونه مناسبا من االسلحة لتحرير االرض 
وللدفاع عنها من أي عدوان اسرائيلي محتمل، الفتا الى 
اعتماد االمم املتحدة لسياسة الصيف والشتاء حتت 

سقف واحد، بحيث تسارع الى تسجيل اعتراضها على تسلح املقاومة 
بهدف الدفاع عن االرض احملتلة وتغ����ض الطرف في املقابل عن تدفق 
اس����لحة الدمار الشامل بش����كل متواصل الى الكيان الصهيوني احملتل، 
متمنيا على االمم املتحدة عدم التحيز الى جهة دون االخرى، وذلك حفاظا 

على ما تبقى من مصداقية لديها جتاه الدول العربية.
ولفت الوزير عبداهلل في تصريح ل� »األنباء« الى ان سالح املقاومة 
ليس س����الحا سريا أو خارجا عن ارادة الدولة اللبنانية كما حاول بان 
كي مون اظهاره في التقرير، مذكرا اياه بأن سالح املقاومة يتمتع بغطاء 
لبناني شرعي، وبأن الش����عب اللبناني صادق عليه من خالل تصديق 
املجلس النيابي على البيان الوزاري، الذي تضمن في البند السادس منه 
حق املقاومة واجليش والشعب في حترير االراضي احملتلة، مشيرا بناء 
على ما تقدم الى انه ال داعي الستفسار االمم املتحدة وغيرها من اجلهات 
الدولية عن صواريخ »س����كود« وعن مصدرها، لطاملا ان االمر بش����كله 
ومضمونه يتعلق بالدولتني اللبنانية املش����رعة للمقاومة ولسالحها، 
والس����ورية الداعمة للبنان املقاوم لالحتالل االسرائيلي، وبالتالي فإن 

عملية ارسال الس����الح والصواريخ الى املقاومة هو 
امر طبيع����ي كون وجهة اس����تعماله تبقى في اطار 
الدفاع ع����ن االرض وحترير ما تبقى منها حتت نير 
االحتالل الصهيوني، مؤكدا ان ال ضير في نقل السالح 
الى املقاومة حتى إن كان السالح املنقول عبارة عن 
صواريخ »سكود«، مستدركا ردا على سؤال بانه وان 
كان هناك من نقاش لبناني � لبناني حول الس����الح، 
فهو يكون عبر طاول����ة احلوار وليس عبر التقارير 

الدورية لألمم املتحدة.
معربا في املقابل عن مخاوفه من ان تكون قضية 
صواريخ »سكود« مفتعلة من قبل العدو االسرائيلي 
كتهيئة لعدوان اسرائيلي على سورية ولبنان متاما 
كما حصل مع العراق، معتبرا ان كل االحتماالت واردة 
في هذا اخلصوص، خاصة ان تاريخ الكيان الصهيوني 
معروف جله����ة اختالقه االضاليل واالكاذيب ام����ام الرأي العام العاملي 
به����دف تنفيذ ما يصبو اليه جتاه ال����دول املعنية في الصراع العربي � 
االسرائيلي. على صعيد آخر، وصف الوزير عبداهلل مشاركة لبنان بكامل 
فئاته وأحزابه في احتفال »يوم اجلالء« الذي أقامته السفارة السورية 
في لبنان، وصفه باملمتاز واملعبر عن التآخي بني اللبنانيني، وان كانوا 
على خالف في بعض العناوين احمللية على املستوى السياسي، معتبرا 
ان مشاركة »القوات اللبنانية« في االحتفال املذكور تعبر عن اميان كل 
اللبنانيني دون اس����تثناء بضرورة وجود عالقات استثنائية بني لبنان 
وسورية، خصوصا ان ما يجمع لبنان بسورية ليس اجلوار فقط، امنا 
ايضا الترابط االجتماعي من تزاوج ومصاهرة، وهو دليل تعاون جدي 
بني اللبنانيني مفاده ان اخلالفات فيما بينهم مهما تفاقمت البد أن تصل 
الى حلول مشتركة، متمنيا انسحاب صورة املباراة الودية في كرة القدم 
التي جرت بني الوزراء والنواب على العمل السياسي في لبنان، خامتا 
بالقول انه كما نزل لبنان فريقا واحدا الى امللعب الرياضي، كذلك شارك 

فريقا واحدا في احتفال السفارة السورية.

بلديات »إقليم الخروب« تحت مظلة 
التحالف الجنبالطي ـ الحريري

            بيروت ـ أحمد منصور
تكتسب االنتخابات البلدية واالختيارية في 
محافظة جبل لبنان اهمية كبيرة على املستوى 
السياسي وتداعياته، والبد من التوقف عندها، 
وعلى وجه اخلصوص في منطقة اقليم اخلروب 
في قضاء الش��وف ذات اخلصوصية املرتبطة 
ارتباطا وثيق��ا باالنتماء املذهبي، حيث تختلف 
عن بقي��ة مناطق اجلبل، كونه��ا تضم 70850 
ناخبا غالبيتهم من الطائفة االس��امية السنية وبينهم 19350 

ناخبا مسيحيا.
ويتوقع من هذا املنطلق ان تشهد املنطقة مبارزة سياسية 
وللم��رة االولى بعد االنتخابات النيابية املاضية، وبعد خطوة 
انفصال النائب وليد جنباط عن قوى 14 آذار، بني احلليفني 
املتنافسني في املنطقة رئيس احلكومة سعد احلريري والنائب 
وليد جنباط وبطرق غير مباشرة وغير معلنة وستظهر صورتها 
على محاور املجالس البلدية واالختيارية في القرى والبلدات 
من خال دور تيار املس��تقبل واحلزب التقدمي االشتراكي، 
لتأكيد احلضور كل في وجه اآلخر واظهار حجمه، خصوصا 
ان املنطقة تع��رف باالمتداد اجلنباطي التاريخي منذ عهود 
قدمية وبحضور حريري حديث، والذي قد يكون س��ببا في 
اش��عال فتيل احلساسية التنافسية بني الطرفني في املنطقة، 
في وقت يشدد الزعيمان )سعد احلريري ووليد جنباط( على 
التمسك بتحالفهما والعمل على تكريسه وانسحابه على مجمل 
االستحقاقات الداهمة ومنها االنتخابات البلدية واالختيارية، ولهذا 
اوعزا الى مناصريهما ومحازبيهما بالتقيد بهذا »السقف« وضمن 
اطاره بغية عدم تعكير االجواء واالوضاع ومنعا من الدخول 

في متاهات الصراعات واالنقسامات ورسم احملاور.
ولكن يبدو ان حركة االصطفافات السياسية التي نشأت 
في اآلونة االخيرة على خلفية التطورات واملس��تجدات على 
مستوى الساحة السياسية، السيما بعد احداث الثامن من مايو 
2008 وما رافقها من عمليات »نفخ« في »البوق« املذهبي، فإنها 
س��ترخي بظالها في املنطقة التي لن تكون مبنأى عن هذه 
التطورات وسيكون لها تأثير كبير ودور في مسار االنتخابات 
البلدي��ة، خصوصا ان البعض ي��روج لها من دوافع االنتقام 
وتصفية احلسابات السياسية بني القوى املتنافسة والتي قد 
تخرق قاعدة وخارطة التحالف املرس��وم وتأخذ االجتاهات 

الفردية والذاتية ال التوجه العام.

البلديات المتوافقة

وانطاقا من هذا الواقع الذي تعيشه املنطقة، وحفاظا على 
االستقرار واالجواء الطبيعية، باشرت القوى السياسية املتعددة 
والعائ��ات حركتها حتت عنوان عريض وهو التوافق، حيث 
بدأت تتكثف االتصاالت واملش��اورات واللقاءات بني العائات 
في جميع القرى والبلدات لاتفاق على مرشحيها، على اعتبار 
ان العائلية هي التي تتحكم في هذا االستحقاق ومكوناته اكثر 
من العامل السياس��ي والذي ال ميكن ابعاد تأثيراته ومفاعيله 

في هذا اخلصوص.
وتش��هد في ه��ذا املضمار معظم قرى وبلدات الش��وف 
الصغيرة والكبيرة استنفارا عائليا واسعا وكبيرا، حيث يطول 
جميع الفروع التي ال ميكن ان تستثنى، وتسارع املشاورات 
واالجتماعات العائلية الداخلية لتس��مية مرشحيها للمجالس 
البلدي��ة في املرحلة االولى قبل الدخول في عملية التحالفات 
وتركيب اللوائح، فيم��ا تترقب القوى مجريات االوضاع في 
انتظار تبلور الصورة وافساح املجال امام دور العائات للتوافق 
فيما بينها، وعليه فقد فضلت القوى السياسية عدم تشكيل 
اللوائح في القرى والبلدات وتركت االمور للعائات، ولكن هذا 
ال يعني انها تقف موقف املتفرج، فاالتصاالت واملش��اورات 
تشملها لتسمية املرشحني وتداول االسماء، والتي يرجح ان 
يكون لها دور في املرحلة املقبلة من تشكيل اللوائح والتوافق 

بني االطراف االخرى.

المعقل االساسي

وعل��ى محور آخر تتحضر اجلماعة االس��امية خلوض 
االنتخابات في العديد من القرى والبلدات والتي تتمثل فيها 
اجلماعة في مجالسها البلدية، كبرجا وشحيم وكزمايا وسبلني 
وداريا وحصروت، انطاقا من ان املعقل االساس��ي للجماعة 
االس��امية في جبل لبنان هو منطقة اقليم اخلروب، ويبدو 
ان معركتها الكبرى ستكون في بلدة برجا التي تضم 13000 
ناخب، حيث متكن��ت اجلماعية من الفوز بكامل الئحتها في 
املجلس البلدي ف��ي دورت��ي 1998 و2004، مبواجهة الئحة 
االحزاب مجتمعة آنذاك، والي��وم هناك محاوالت عديدة من 
قبل االحزاب والقوى السياس��ية النتزاع املجلس البلدي من 
اجلماعة التي تصر على خوض املعركة هذا العام متحالفة مع 
تيار املستقبل واحلزب التقدمي االشتراكي ولكن على اساس 
االحتفاظ برئاس��ة املجلس واغلبية االعضاء لصاحلها، وهذا 
ما يدفع االمور الى رس��م معالم معركة حامية قد تس��تعمل 
فيها جميع االسلحة االنتخابية بني القوات السياسية اليصال 

مرشحيها او مؤيديها.
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حصـة عون البيروتية: تطوران س���جال ف���ي انتخابات بيروت 
البلدية: 

- األول هو قرار حزب اهلل بتفويض العماد ميشال عون في 
بيروت التخاذ ما يراه مالئما من توجهات وقرارات وتأييده في 
أي توجه اذا قرر الدخول في عملية توافقية لالئحة ائتالفية 
أو اذا قرر التحول في اجتاه خوض معركة انتخابية أيا كانت 

النتائج.
- الثاني هو تكليف الرئيس س���عد احلريري نائب األشرفية 
الوزير ميشال فرعون ادارة العملية التفاوضية على الساحة 
املسيحية مع التيار الوطني احلر وحزب الطاشناق، اضافة الى 

تنسيق املواقف مع القوى املسيحية احلليفة في 14 آذار...
وحسب أوساط بيروتية مسيحية، فإن املشكلة تكمن اآلن في 

بيروت في منطقني:
- األول ما يطرحه العماد عون الذي، وبعد خسارته في تسويق 
موضوع »تقسيم بيروت الى 3 دوائر«، وفي معركة »االصالحات 
والنس���بية«، حتول الى معركة مفاوضات مع الرئيس سعد 
احلريري للتوصل الى صيغة تدخل تكتل االصالح والتغيير 
)التيار + الطاشناق( الى بلدية بيروت وحتفظ حقه وحجمه 
وعلى أس���اس ان تكون حصته في املجلس البلدي متناسبة 
مع نتائج االنتخابات األخيرة، أي خمس���ة أعضاء كحد أدنى، 

من 12 عضوا ميثلون احلصة املسيحية.
- الثاني ما يطرح���ه حتالف 14 آذار الذي يعتبر ان مرجعية 
بيروت املسيحية )األشرفية( محددة حاليا في قياداتها الدينية 
وفي نوابها املنتخبني، واليهم يعود أمر البت بالتمثيل املسيحي 
ف���ي بلدية بيروت، ولكن ال مانع م���ن انضمام تكتل االصالح 

والتغيير اذا تطل���ب التوافق ذلك. وهذا 
االنضمام مرحب به شرط ان يكون العماد 
عون واقعيا في مطالبه بحيث تكون حصته 

4 مقاع���د في املجلس البلدي كحد أقص���ى مبا في ذلك مقعدا 
الطاشناق.

وتلفت هذه املصادر الى ان عدم التوافق يعني انتخابات بلدية 
في بيروت نتائجها محسومة سلفا ومطابقة لنتائج االنتخابات 
النيابية العام املاضي. أما املعركة الفعلية في االشرفية فإنها 

معركة املخاتير.
صيـدا تتجه لالئتالف: خافا لبعض التوقعات املس��بقة مت جتاوز 
قط��وع املعركة االنتخابي��ة بعد موافقة رج��ل األعمال الصيداوي 
املعروف محمد الس��عودي على تولي رئاسة البلدية بتوافق جميع 

األطراف السياسية في املدينة.
وعلم ان السعودي اشترط كي يوافق على ترؤس البلدية ان يحظى 
مبوافقة كل االجتاهات السياس��ية وغير السياسية في صيدا، وان 
يأتي مبجلس بلدي لصالح كل املدينة، ويكون له رأي في التشكيلة 

العتيدة.
وأكدت مصادر مطلعة ان احلل التوافقي فرضته معطيات عدة، السيما 
نصائح من جهات عليا لها رأي على املدينة،  اضافة الى بعض األحداث 
التي وقعت خال األيام القليلة املاضية والتي فرضت على اجلميع 
خش��ية على الشارع الصيداوي من توتر داخلي نتيجة السجاالت 

اليومية بني أقطابه، وخصوصا إثر ما حصل في بلدة مجدليون.
ولكن التوافق على رئيس البلدية ال ينهي املشكلة، اذ مازالت هناك 
عملية تشكيل مجلس البلدية وعلى أي أساس ووفق أي توازنات، 
وحيث تطرح في الشارع الصيداوي تساؤالت كثيرة منها: أي أعضاء 
سيتشكل منهم املجلس؟ وهل سيكون جميعهم من املستقلني؟ وهل 

سيتدخل أصحاب القرار السياسي في صيدا 
بالتشكيلة، وكيف؟ على غرار النسبة املئوية 
لعدد أصوات الناخبني التي حصل عليها كل 
طرف في االنتخابات البلدية عام 2004 أم وفق االنتخابات النيابية 
األخيرة؟ وإذا كانت هناك حصص، فكيف ستتوزع بني »املستقبل« 
وسعد والبزري و»اجلماعة اإلسامية«؟ وملن يكون نائب الرئيس؟

أنصار بري في جزين: ثمة وجهة نظر واضحة لدى أنصار الرئيس 
نبيه بري في خوض معركة تهدف الى »استعادة الزعامة« في 

املدينة ومحيطها.
وفي رأي مصادر معارض���ة انه ال ميكن اعتبار الرئيس بري 
أنه »غي���ر معني« بانتخابات جزين، خطوة إيجابية، بل هذه 
دعوة إل���ى أنصاره في املنطقة إلى بناء حتالفات ذات طبيعة 

سياسية، مغلفة بعناوين إمنائية.
فأنصار رئيس املجلس في تلك املنطقة يريدون خوض معركة 
بوج���ه التيار الوطني احلر. وألن وضعهم االنتخابي ال يتيح 
لهم توازنا، فس���وف يعمدون إلى بن���اء حتالفات مع الكتائب 
و»القوات« وبعض الشخصيات املستقلة القريبة من مناخ 14 
آذار. وهذا يعني، ببساطة، أن الرئيس بري يسهل قيام حتالف 

بني أنصاره وقوى 14 آذار.
توافق في الدامور: يقوم النائب ايلي عون بدور محوري في ادارة 
عملية توافق على أساس املجلس البلدي احلالي الذي يترأسه شارل 
غفري مع ادخال تعديات على تركيبته وبعض أعضائه. وحس��ب 
متابعني، فإن احتماالت التوافق هي األقوى، خصوصا في ظل عدم 

توافر الئحة منافسة قوية.
معركـة دير القمر: قوبل اقت���راح رئيس حزب األحرار دوري 
شمعون باختيار مرش���حني لكل من القوات والتيار الوطني 

احلر والتقدمي االشتراكي وعائلتي نعمة والبستاني على ان 
تترك األعضاء الستة الباقني للعائالت للتفاهم على مرشحيها، 
باعتراض الوزير السابق ناجي البستاني، ما استدعى تعليق 
البحث في االئتالف الى اجتماع يعقد غدا اجلمعة أي بعد اقفال 

باب الترشيح في جبل لبنان.
اجلماعة اإلسالمية في برجا: تسعى »اجلماعة اإلسامية« من خال 
ائتافها مع »تيار املستقبل« واحلزب االشتراكي ألن تكون رئاسة 
البلدي��ة من حصتها، بذريعة انها األقوى وكانت الئحتها فازت في 

االنتخابات البلدية عام 2004.
حارة حريك: مت التوافق على ابقاء عدد من األعضاء الشيعة 
احلاليني املدعومني من حزب اهلل وحركة »أمل« في انتظار ان 
يقرر التيار الوطني احلر أسماء املرشحني املسيحيني الثمانية 

الذين سيدعمهم بالتوافق مع العائالت املسيحية.
معركة جدية:  تتحدث مصادر عن صعوبة منافسة ميشال معوض 
والقوات اللبنانية الائحة املدعومة من الوزير سليمان فرجنية في 
مدينة زغرتا خافا لقدرتهما على منافسته في بلدات القضاء واملزارع، 
مع االش��ارة ال��ى ان القوات تطمح أن يكون مرش��حها على رأس 

الائحة البلدية في رشعني.
وال بوادر اتفاق في زغرتا، وس��يذهب القض��اء إلى معركة جدية، 
وخصوصا أن النتائج في معظم البلدات كانت متقاربة في االنتخابات 

املاضية.
وفي موازاة إش��اعة أنصار فرجنية ج��وا من الطمأنينة لناحية أن 
املغتربني الذين رفدوا الئحة معوض والقوات في االنتخابات املاضية 
هم نحو ألفي ص��وت، وأصوات املقترعني الس��نة الذين اقترعوا 
بغالبيته��م لائحة معوض تتركز في 5 بل��دات فقط، تبدو القوات 

اللبنانية واثقة بأنها ستنجح في حتجيم فرجنية.

لبنان: توافق متني بين التيار والمر والطاشناق والكتائب.. و»جعجع برّا«!
بيروت ـ عمر حبنجر

الش���عبي في لبنان  الهتمام 
البلدية  منصب على االنتخابات 
واالختياري���ة الت���ي تنحو نحو 
التوافق في مختلف املدن والبلديات 
الكبرى بناء لتمنيات يصعب ردها، 
مع بعض االستثناءات بالطبع، 
اما االهتمام السياس���ي الرسمي 
واحلزبي فيترك���ز على احلرب 
الباردة التي تش���نها اس���رائيل 
وبع���ض املؤسس���ات األميركية 
الرئيس���ية على لبنان من خالل 
ال� »س���كود« املزعوم  صواريخ 
الى حزب  ارسالها من س���ورية 
اهلل، والتي اعتبرتها رئيسة جلنة 
املخابرات في الكونغرس االميركي 

تشكل خطرا على اسرائيل.
ولم توف���ر احلملة االميركية 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
وتصريحاته االيطالية التي حتمل 
اسرائيل اعاقة عملية السالم في 

املنطقة.
وقال لصحيفة »الس���تامبا« 
االيطالية ان حكومته س���تبحث 
النووي االيراني  امللف  موضوع 

مع جامعة الدول العربية.
وسأل احلريري عن املشكلة 
احلقيقي���ة الكامن���ة وراء ه���ذا 
امللف، أه���ي كامنة ف���ي تطوير 
ايران لبرنامجها النووي؟ ام في 
الغموض الذي يلف هذا البرنامج؟ 
ولفت الى ان اسرائيل متتلك 200 
رأس نووي وقد رفضت املشاركة 
في مؤمتر القمة حول األمن النووي 
في واشنطن، وردا على االشارة الى 
ان اسرائيل لم تهدد يوما مبحو 
دولة عن خريط���ة العالم أجاب 
احلريري قائ���ال ان نتنياهو قال 
انه ف���ي الصراع املقبل مع لبنان 
سيحطم كل بنيته التحتية وهذا 

شبيه بكلمات الرئيس جناد.
ومن اس���بانيا اعل���ن العماد 
ميشال عون رئيس التيار الوطني 
احل���ر انه من غير املمكن مقارنة 
صواريخ سكود بالطيران احلربي 
االس���رائيلي والرؤوس النووية 

عن بيروت. ويقول النائب احلوت 
ان االتصاالت متواصلة من اجل 
تظهير الئحة توافقية في بيروت، 
كما حصل في صيدا، غير ان هذه 
االتصاالت لم تصل الى نتائج بعد، 
وقال ان املفاوضات مستمرة حول 
عدد املقاعد ل���كل لفريق، وهناك 
اتصاالت أولية حول هذا املوضوع، 
لكن املتوقع الوصول الى نتائج 
أوضح نهاية هذا األسبوع، موضحا 
ان التيار الوطني احلر يسعى الى 
ان يقرر متثيال ل���ه في مختلف 
الطوائف، وهذا األمر غير مقبول. 
وعن الوضع البلدي في طرابلس 
قال ممثل اجلماعة اإلسالمية في 
البرملان ان هناك مس���عى صادقا 
الفرقاء،  الى الئح���ة تض���م كل 
الى تيار  من اجلماعة االسالمية 
املستقبل الى تيار الرئيس جنيب 
ميقاتي فالوزير محمد الصفدي 
وصوال الى الرئيس عمر كرامي، 
النتائج خالل األسبوع  ونتوقع 

املقبل.

المتن الشمالي تحت التحالف

أما في منطقة املنت الشمالي، 
حيث الصراع البلدي على أشده، 
يقول النائب اغوب بقرادونيان، 
ان حزبه )الطاشناق( ملتزم في 
املنت بالتحالف مع النائب ميشال 
املر والتي���ار الوطني احلر، وفي 
حال عدم التوافق، نظرا لتغييب 
اللبنانية، قال  الكتائب والقوات 
بقرادوني���ان ان الصوت األرمني 
سيصب لصالح األكثر جدارة، ولكن 
اكدت مصادر متنية ان الساعات 
االخيرة حس���مت ش���به حتالف 
ب���ني التيار الوطن���ي احلر واملر 
والطاشناق وحزب الكتائب. وفي 
هذا االطار اكد املصدر ان الرئيس 
القوات اللبنانية سمير جعجع هو 
اخلاسر االكبر في انتخابات املنت  
وسيكون »بّرا« اللعبة ولن يعود 
الى صلب احللبة السياسية قبل 
تغيير مواقفه بحسب املتغيرات 

في املنطقة.

التي متتلكها اسرائيل.
واعتبر عون ان سالح حزب 
اهلل موج���ه ضد اس���رائيل وان 
اجليش اللبناني ملواجهة املشكالت 

الداخلية.

الوزير نجار: تحذيرات أميركية

التجاذب���ات  وم���ع تعاظ���م 
السياسية االقليمية ولبنان جزء 
من ملعبها املفتوح خصوصا بعد 
تصاعد اخبار ال�»سكود« من املنابر 
االسرائيلية واالميركية مبواكبة 
احداث امني���ة متنقلة في لبنان 
على امتداد االسبوعني االخيرين 
بدا االنتباه اللبناني مشدودا الى 
الصواريخ السياسية واالعالمية 

املتطايرة.
وزير العدل اللبناني ابراهيم 
جنار الح���ظ انه من خالل قراءة 
السياس���ة اخلارجية االميركية 

الرابع بعد الستني، وقال  اجلالء 
إلذاعة »ص���وت لبنان«: ال ميكن 
مقاطعة دعوة رسمية من سفارة 
سعينا منذ عشرات السنني لفتحها 
رمزا لالعتراف بسيادة لبنان وفي 
حني تتفاوض احلكومة اللبنانية 
م���ع الدولة الس���ورية باتفاقات 
سورية جديدة وقدمية واملطلوب 
قيام السفارة السورية بنشاطها 

الديبلوماسي.

البلديات إلى التوافق

بلديا، وبعد إجناز التوافق في 
مدينة جونية على انطوان افرام 
كرئيس للبلدية بني التيار الوطني 
احلر واألفرقاء اآلخرين، يبدو ان 
التوافق ب���دأ يقترب من املجلس 
البلدي لطرابلس، كما أكد النائب 
عماد احلوت )اجلماعة اإلسالمية( 
امس، وكذلك م���ن مدينة جزين 

في املنطقة واض���ح ان تصعيد 
الس���كود  الكالم ع���ن صواريخ 
يش���كل حتذيرا اميركيا لسورية 
ملنع تراكم األسباب التي قد تؤدي 
الى حرب في املنطقة، انه استباق 
ديبلوماسي احترازي، ما يعني اننا 
مازلنا في املرحلة الديبلوماسية 
ولم نصل الى املرحلة العسكرية 

بعد.
واس���تنكر جنار وضع قنابل 
يدوية على مدخل منزل النائب ايلي 
ماروني في زحلة، ودعا األجهزة 
املعنية الى كشف الفاعلني، مؤكدا 
ان الوض���ع األمني ف���ي لبنان ال 

يستدعي القلق باملعنى األمني.
وفي مجال آخ���ر، دعم وزير 
العدل وهو باملناسبة ممثل »القوات 
اللبنانية« في احلكومة حضور 
وزراء ونواب قوى 14 آذار احتفال 
السفارة السورية في بيروت بعيد 

حيث الصراع على أشده بني تيار 
العماد عون الذي فاز بالنيابة عن 
هذه الدائرة وب���ني خصومه من 
القوى املسيحية األخرى التي تريد 
ان تثأر من االنتخابات النيابية، 
ف���ي االنتخابات  الفوز  بتحقيق 
البلدية. عل���ى ان أعنف املعارك 
االنتخابي���ة هي تلك التي يجري 
التحضير لها ف���ي مدينة زحلة، 
حيث يحاول نواب املدينة املنتمني 
الى قوى 14 آذار منع رئيس الكتلة 
الياس سكاف وحليفه  الشعبية 
القدمي اجلديد نقوال فتوش. أما في 
بيروت، فمازال الغبار السياسي 
الرؤية احلقيقية للواقع  يحجب 
البلدي في ظل متسك نواب بيروت 
املسيحيني برفض ضم مرشحني 
عونيني الى الئحة الوفاق البلدية 
على خلفية سقوط جميع مرشحيه 
النيابية االخيرة  في االنتخابات 

عين على البلديات وأخرى على الـ »سكود«.. والحملة األميركية تقترب من سعد الحريري

)محمود الطويل( الرئيس السوري د.بشار االسد مستقبا النائب سليمان فرجنية في قصر الشعب في دمشق امس

أخبار وأسرار لبنانية

أوساط متابعة لـ »األنباء« : معارك 
شرسة في جبيل بين عون و14 آذار

بيروت ـ ناجي يونس
سيشهد قضاء جبيل معارك انتخابية بلدية بني التيار الوطني احلر 
من ناحية وحتالف قوى 14 آذار واملستقلني من ناحية ثانية، وهو ما 
س����يدور في مدينة جبيل نفسها وما سينسحب على اكثر من نصف 
القرى والبلدات املسيحية في اقل تقدير، وفي طليعتها العاقورة وقرطبا 

مسقط رأس منسق االمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد.
وتوقعت اوساط متابعة ل� »األنباء« عن الواقع اجلبيلي املعروف 
بتّسيسه منذ عقود عدة، تكراره اليوم بني مؤيد حلزب اهلل وحلفائه 
وعلى رأسهم العماد ميشال عون ومعارض بقوة ملشاريع قوى 8 آذار. 
وتضم هذه الفئة العريضة شرائح متنوعة بينها قوى 14 آذار املسيحية 
والش����خصيات اجلبيلية املستقلة التي وقفت ضد عون واحلزب في 
االنتخابات النيابية االخيرة والعائالت ومن ميكن اعتبارهم وسطيني 
وقد دعموا خيار اخلط الثالث بني املس����يحيني من دون ان يتمكن هذا 
النهج من حتقيق نتائج الفتة فانخرط عمليا في مسار االكثرية والقوى 

املؤيدة للدولة وفي طليعتها رئيس اجلمهورية ميشال سليمان.
وبتقدير االوساط املذكورة ان للتيار الوطني قوته الشعبية في كل 
م����كان من قضاء جبيل وهي قادرة على خلق ماكينة انتخابية فاعلة 

على امتداد املدن والقرى اجلبيلية ساحال ووسطا وجبال.
في مقابل ذلك، تش����ير االوس����اط املذكورة ال����ى ان لقوى 14 آذار 
حضورها الراسخ بني املسيحيني وعلى رأسهم القوات ومؤيدو حزب 
الكتلة، وهناك الرأي العام املستقل الذي يقترب من الرئيس سليمان 

واخليارات السيادية أكثر فأكثر ويوما بعد آخر.
وفي مدينة جبيل يدور مشهد املعركة االنتخابية الشرسة املرتقبة 
ب����ني حتالف العونيني مع القومي����ني والبعثيني ومناصري 8 آذار من 

الناخبني الشيعة واألرمن وبني حتالف املستقلني وقوى 14 آذار.
وقد حتالف عون مع الوزير االسبق جان لوي قرداحي الذي يترأس 
الئحة مكتملة بينما يترأس الالئحة املضادة زياد احلواط جنل شقيق 
جان احلواط وش����قيق صهر الرئيس سليمان، وهو يحظى بدعم كل 

الشخصيات واالحزاب التي تقف ضد قوى 8 آذار.
اشارة الى ان االوساط املذكورة ال تستبعد ان حتصل الئحة احلواط 
على دعم قسم ال يستهان به من االرمن والشيعة اضافة الى ان القسم 

االكبر من الناخبني السنة سيقفون الى جانبها.

عبداهلل لـ »األنباء«: مشاركة »القوات« بعيد الجالء 
تعبير عن اإليمان بالعالقات االستثنائية مع سورية

وزير الشباب والرياضة أعرب عن مخاوفه من أن تكون قضية صواريخ »سكود« تهيئة لعدوان إسرائيلي

د.علي عبداهلل


