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التجاذب يستمر 
ب����ن احتم����االت 
االئتالف واالفتراق في 
محور التيار الوطني 
احلر والنائب نقوال 
فتوش والنائب ايلي 
سكاف، وفي هذا املجال 

ثمة وجهتا نظر:
- األولى تقول ان املفاوضات 
التي قادها التي����ار الوطني احلر 
الس����ابق سليم  النائب  بشخص 
عون بن سكاف وفتوش لم تنته 
الى انعدام خطوة قيام حتالف بن 
القوى الثالث فحسب، بل الى افتراق 
التيار عن سكاف في املعركة البلدية 
لتباين شاس����ع بينهما في املبدأ، 
وبسبب ما سمته مصادر التيار بأنه 
خالفات جوهرية مع سكاف »غير 
املقتنع الى اآلن بالعمل احلزبي في 
املدينة«، وتش����ير الى ان سكاف 
يعتبر انه يستطيع االنتصار ليس 
فقط بدون فتوش ولكن حتى بدون 
التيار، وبالتال����ي ال ميكن للتيار 
املشاركة في معركة تنطلق من انه 
»ال لزوم لنا وال حاجة«، فيما تعتبر 
مصادر زحلية ان سكاف يريد اثبات 
وجوده السياسي والشعبي من دون 
مساعدة أحد، وانه يريد الفوز وحده 
لتأكيد زعامته على املدينة، ومن 
هنا جاء رفضه لوجود محازبن في 
الالئحة، وتقول املصادر ان محاولة 
سكاف احراج التيار برفضه حصة 
وازنة في الالئح����ة هي إلخراجه 

منها نهائيا.
وتشير أوساط عونية الى ان 
أحد أسباب اخلالف مع سكاف يعود 
الى اتهام بعض املقربن من سكاف 
التيار بأنه س����اهم بإسقاطه في 
االنتخابات النيابية من خالل الكثير 
من األخطاء التي ارتكبها، وتضيف 
ان زوجة سكاف قالت كالما انتقاديا 
للتيار ما سبب حصول فتور في 

»الش�ياح أوال« في بعب�دا: أعلنت أمس االول الئحة »وحدة الشياح 
أوال« برئاسة ادمون غاريوس والتي يدعمها حتالف واسع يضم 
التيار الوطن���ي احلر والقوات اللبناني���ة والكتائب وحركة أمل 
وشريحة عائلية واسعة. ويقول املعنيون بهذه الالئحة ان الساعات 
املقبلة ستحس���م ما اذا كان عدد محدود من املرشحن املتنافسن 

سينسحبون ملصلحتها مما يجعلها تفوز بالتزكية أم ال.
»توافق دير القمر في الش�وف: التطور االبرز متثل في التوصل الى 
توافق في بل��دة دير القمر عقب اعالن رئيس بلديتها احلالي فادي 
حنني انس��حابه م��ن املعركة ملصلحة التواف��ق، وكذلك فعل العميد 
أدوني��س نعمة ملصلحة د.انطوان البس��تاني الذي مت التوافق عليه 
لرئاسة البلدية على ان يكون احملامي بيار عدوان نائبا للرئيس، كما 
مت التواف��ق على ثالث نس��اء ضمن املجلس البل��دي، على ان يتم 

استكمال سائر االعضاء واملخاتير اخلمسة.
»تطمينات: تقول مصادر قريبة من العماد ميش����ال عون ان 
االخير نقل رسالة تطمن من قبل قيادة حزب اهلل الى احلكومة 
االسبانية توضح مالبس����ات كالم قيل حول امكانية استهداف 
قوات األمم املتحدة العاملة في اجلنوب اللبناني في حال اتهام 
احملكم����ة الدولية لعناصر م����ن حزب اهلل باغتي����ال الرئيس 

احلريري.
»استغراب أوروبي: توقفت مصادر أوروبية باهتمام بالغ أمام املوقف 

االيران��ي الذي اعتبر ان لبنان ميثل دول املقاومة في مجلس األمن، 
سائلة عن املوقف الرسمي اللبناني في هذا املجال، وما اذا كان ذلك 

استباقا ألي موقف لبناني بوصفه ممثال للمجموعة العربية.
»جنبالط ق�رر أال ينتحر: خطوات كثي����رة طلبت من النائب وليد 
جنبالط سيبدأ بتنفيذها قريبا، وذلك سيظهر عبر مواقف سياسية 
سيقدم عليها تباعا وعبر زيارات قريبة لقيادات مقربة من دمشق. 
ويؤكد النائب جنبالط انه قرر أال ينتحر، وان »الس����نوات التي 
قضاها في املش����روع االميركي كانت انتحارا، وكنا أدوات فيه«. 
ويكشف جنبالط لزواره انه يعمل حملو هذه السنوات التي كان 
فيها في »ثورة األرز« من تاريخه، وهي أيام سوداء عليه وعلى 
لبنان، وان التاريخ االبيض حلزبه وعائلته السياسية وطائفته 
هو ف����ي النضال ضد االس����تعمار ومواجهة مش����اريع االحالف 

االستعمارية الغربية، وتبني قضايا التحرر في العالم.
»عالقة جنبالط � وهاب: كش��فت مصادر »تيار التوحيد« ان عالقة 
رئيس��ه وئام وهاب بالنائب وليد جنب��الط تتعمق، وان االتصاالت 
بينهما تتناول مختلف االمور السياسية، وان جنبالط يستمع أحيانا 

الى رأي وهاب في بعض القضايا.

»لقاء األسد � سليمان: توقعت معلومات مؤكدة ان يعقد اجتماع 
املجلس االعلى اللبناني � الس����وري برئاسة الرئيسن ميشال 
سليمان وبشار االسد قريبا وبعد االنتهاء من املالحظات التقنية 
على االتفاقيات بن لبنان وسورية، حيث حتتاج هذه التعديالت 
الى توقيع من قبل املجلس االعلى. ورجحت املعلومات ان يعقد 

االجتماع في بيروت.
»التوافق السوري � السعودي: قال نائب بيروتي ان سمة املرحلة سنيا 
هي التوافق السوري � السعودي، فالتسوية البلدية في صيدا متت 
على غرار التس��وية النيابية في طرابل��س، أي ضمن هذا التوافق 

العربي، وعالقة الرئيس سعد احلريري بدمشق تتأثر أيضا به.
»الغاء الطائفية السياسية: سألت بعض القوى السياسية عما اذا 
كان بند الغاء الطائفية السياس���ية هو البند الوحيد الذي يرى 
الرئيس نبيه بري نفسه ملزما بطرحه فيما بنود اخرى بالغة 
االهمية وردت في الطائف كالالمركزية االدارية وبس���ط سلطة 
الدولة وقيام مجلس شيوخ وسواها ال تبدو أمورا مستعجلة.

»الالمركزية االدارية: يحرص رئيس اجلمهورية ميش��ال سليمان 
ووزير الداخلية زياد بارود على تأكيد ان الالمركزية االدارية ستشهد 
ورشة مؤكدة بعد االنتهاء من قانون االنتخابات البلدية، في طليعة 
امللف��ات االصالحية، وثمة من يعتقد ان التعقيدات املنتظرة في هذا 

امللف ستتجاوز املتوقع.

تعليق المفاوضات بين »المستقبل« و»التيار« وطبول الحرب »البلدية« تقرع في بيروت
خمسة أيام على أول محطة انتخابية في الجبل اللبناني.. وعدوى انهيار التوافقات تسري شماالً وجنوباً

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال سفير اململكة العربية السعودية علي عواض عسيري في السراي احلكومي امس
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أزمة »فتح« في لبنان 
تزداد تعقيداً

اليونان تسّلم قياديًا 
في »فتح اإلسالم« للبنان 

بيروت: أكد مسؤول بارز في حركة 
فت����ح ان أربعة موفدين أرس����لهم 
الرئيس الفلس����طيني محمود عباس، 
لم يتوصل��وا الى حلول لألزمة الداخلية 
للحرك����ة في لبنان، وق����د تعقدت مع 
القرارات االخيرة التي أخذها وأجرى 

فيها تعيينات، رغم جتميده لها.
وأشار هذا املسؤول الى ان البحث 
يتم عل��ى وضع رؤية عامة تتناول أوال 
دور فت��ح وامله��ام املطلوبة منها، مع 
التح��والت التي حصلت، ثم عالقته��ا مع 
الفصائ��ل الفلسطينية االخرى، سواء 
داخل منظمة التحري��ر أو خارجها، أو 
مع القوى االسالمية، اضافة الى الوضع 
الفلسطيني العام، وعالقة الفلسطينين 
مع الدولة اللبنانية وكيف ميكن التوفيق 

بن القانون ووضع السالح.

بيروت: ذكرت مصادر أمنية لبنانية 
أن السلطات اليونانية سلمت الى 
الناش����طن  أبرز  فرع املعلومات أحد 
في تنظيمي فتح االسالم وجند الشام 
ويدعى عماد كروم الذي متكن من الهرب 

الى اليونان نهاية العام املاضي.
التحقيقات  أن  وأوضحت املصادر 
مع كروم بدأت في مركز فرع املعلومات 
في بيروت. مشي��رة ال��ى أن األجه��زة 
األمني����ة اللبناني��ة تؤك������د وج��ود 
مجموع��ة في أثينا تعمل في مجال توفير 

الدعم اللوجستي لفتح اإلسالم.
وق��د أوقف��ت السلط��ات اليونانية 
مؤخرا قائد هذه املجموعة التي كانت 
ترتب����ط مبجموع����ة أخ����رى أوقفتها 
الس����لطات األمنية في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة قبل أشهر.

حرب ل� »األنباء«: نتمنى على سورية وضع حد التهامات 
جبريل للحكومة اللبنانية بالعمالة ودفعه لالعتذار

زحلة: »خالف سكاف - التيار« جدي أم مناورة؟

العالقة بن الطرفن.
وتشير األوساط الى ان األمور 
تبدو متجهة نحو »الطالق« على 
مش����ارف اجن����از التي����ار وضع 
اللمس����ات األخي����رة على ش����كل 
ومضمون ترشيحاته، وعلى وضع 
تصور جديد واحتياطي خلريطة 
حتالفات����ه اجلديدة في املدينة اذا 
لم يتم التوصل الى نتائج مرضية 

للطرفن.
الثانية تقول  النظر  - وجهة 
ان ما أش����يع عن انفراط التحالف 
بن النائب ايلي س����كاف والتيار 
الوطني احلر ما هو إال مناورة انتهى 
مفعولها بفضل الدور الوسيط الذي 
لعبه حزب اهلل بعيدا عن األضواء، 
وآخر لنائب رئيس املجلس النيابي 
الذي تنقل  الفرزلي  ايلي  السابق 
أول من أمس بن س����كاف وعون 

في الرابية.
الوس����اطات أفضت  ان  وعلم 
الى التسليم بإطالق يد سكاف في 

تركيب الئحته برئاسة جوزف دياب 
املعلوف ضد الالئحة األخرى بزعامة 
الرئيس احلالي للبلدية أسعد زغيب 
الذي خرج أخيرا عن حتالفه مع 
سكاف، ويقضي التسليم لسكاف 
الالئحة، مببادرة  بحرية تركيب 
»التيار الوطني« الى صرف النظر 
عن متسكه مبسؤوله طوني أبي 
يونس لنيابة الرئاسة التي أخذت 
متيل ملصلحة سمير الهراوي ابن 
عم النائب السابق خليل الهراوي، 
كما يقضي أيض����ا بأن يتمثل كل 
من عون والنائ����ب نقوال فتوش 
اخل����ارج من حتالفه مع »14 آذار« 
بثالثة أعضاء في مقابل ترك احلرية 
لسكاف في تسمية بقية األعضاء 

وعددهم 15 عضوا.
ويحاول سكاف ادخال تعديل 
على املعادلة من ش����أنه أن يؤدي 
الى إش����راك عضوين من الشيعة 
على الئحت����ه خالفا للتقليد الذي 
كان متبعا في السابق بأن يتساوى 

الشيعة والسنة في البلدية مبرشح 
واحد لكل منهما.

التي  الالئحة  الى  وبالنس����بة 
يرأس����ها زغيب، فإنه قطع شوطا 
في اختيار مرشحيه من العائالت 
الزحلية ليكونوا القوى الضاربة 
في مواجهة سكاف على أن يدعمه 
األطراف املس����يحيون في 14 آذار 
وحتدي����دا »الق����وات« التي أيدت 
ترشحه، وهذا ما تبلغه من وزير 
الثقافة سليم وردة، وهو ينتظر 
موقف الكتائب الذي سيبلغه اياه 
في الس����اعات املقبلة النائب ايلي 
ماروني ال����ذي اضطر الى تعديل 
موقفه من����ه، في أعقاب مداخالت 
شارك فيها أكثر من طرف زحلي 
نصح في خاللها النائب الكتائبي 
»الذي يؤيد ترشيح النقيب وليد 
الشويري« بأال مبرر للعودة الى 
فت����ح الدفاتر الت����ي أصبحت من 
املاضي في اش����ارة الى أن زغيب 

كان على حتالف مع سكاف.

بيروت � زينة طبارة
استهجن وزير العمل النائب بطرس حرب 
)مس���تقل � 14 آذار( ما ساقه امن عام »اجلبهة 
الش���عبية � القيادة العامة« احمد جبريل، من 
تهجمات على حكومة الرئيس احلريري واتهامها، 
ولو بش���كل مبطن بالعمالة السرائيل بسبب 
مطالبتها بسحب السالح الفلسطيني من خارج 
املخيمات، معتبرا ان اهم ما تهدف اليه اسرائيل 
هو بقاء لبن���ان مضطربا وغارقا في الفوضى 
االمنية من خالل انتشار السالح غير الشرعي 
على اراضيه، وذلك ضمن مجموعات خارج اطار 
الس���لطة اللبنانية ومنها السالح الفلسطيني 
داخل وخارج املخيمات، مش���يرا الى ان تاريخ 
جبري���ل الباحث عن مبرر لبقاء الس���الح في 

يده ال يسمح له بتوصيف اللبنانين، خاصة ان تاريخ النضال 
الفلس���طيني ضد اسرائيل لم يش���هد له اي مواجهات معها او 
حتى بذل التضحيات واجلهود في االطار املذكور، مش���يرا الى 
ان جبريل اكتفى مقابل املواجهة مع اس���رائيل باس���تعراضاته 
العس���كرية بغية تأجيج االوضاع في الداخل اللبناني، معتبرا 
ان كالم جبريل ان مطلب احلكومة اللبنانية يتقاطع مع املطلب 
االسرائيلي، هو اتهام صريح بالعمالة لهذه االخيرة وموجه الى 
جميع اللبنانين دون اس���تثناء، كون قرار س���حب السالح من 
خارج املخيمات اتخذه اللبنانيون باالجماع على طاولة احلوار 

االولى في العام 2006.
هذا وردا على سؤال عن معنى اطالق جبريل لكالمه من فوق 
االراضي الس���ورية، لفت الوزير حرب في تصريح ل� »األنباء« 
الى ان كالم جبريل يطول حلفاء س���ورية في لبنان، كما يطول 
عام���ة اللبنانين، متمنيا ان تدافع س���ورية اقل���ه عن حلفائها 
الذين شاركوا في اتخاذ قرار سحب السالح الفلسطيني خارج 
املخيمات »موضوع تصريح جبريل«، معتبرا من جهة اخرى ان 
ما يبذله اللبنانيون من جهود العادة صياغة عالقات جيدة مع 
سورية والعادة بناء الثقة معها، يستوجب ضبط هذه االخيرة 
لكل التصاريح واملواقف املساهمة في تأجيج النفوس واالوضاع 
السياسية سواء على املستوى اللبناني � السوري ام على املستوى 
اللبناني الداخلي، وبالتالي وضع حد جلبريل وامثاله من انتهاك 
احلكومة اللبنانية ودفعه الى االعتذار منها ومن اللبنانين كافة 

وحتميله مسؤولية ما صدر عنه بحقهم، االمر 
الذي وان تبنته سورية سيكون مبثابة الدليل 
على تصميمها في اعادة بناء افضل العالقات مع 
الدولة اللبنانية. على صعيد آخر وعما اثير من 
ضجيج اعالمي حيال اتهام وزير االتصاالت شربل 
نحاس بإخفائه التقرير االول املعني باالتفاقية 
االمنية، رأى الوزير حرب ان من حق املجلس 
النيابي في اطار عملية املساءلة واحملاسبة، كما 
من حق احلكومة رئاسة واعضاء، معرفة حقيقة 
ما جرى ومعرفة االسباب احلقيقية التي آلت 
بالوزير املذكور الى وضع تقريرين منفصلن 
ومعرفة مصير التقرير االول موضوع االلتباس، 
متمني���ا على الوزير نحاس اطالع الرأي العام 
على حقيقة االمور وعدم اكتفائه بتصريح صادر 
عن احد نواب تكتل التغيير واالصالح حيث اقر فيه هذا االخير 

بوجود حتقيقن وبالتالي تقريرين مختلفن.
وردا على سؤال لفت الوزير حرب الى انه ليس هناك اي موانع 
قانونية حتول دون ممارسة اي وزير كان حلقه في طلب تقرير 
ثان، وذلك بهدف اما التأكد من صحة ما جاء في التقرير االول واما 
نفيه، اال ان االلتباس في قضية الوزير نحاس يكمن في عملية 
اخفاء التقرير االول، االمر الذي ادى الى التس���اؤل والى وضع 
عالمات االس���تفهام حوله، معتبرا ان ما تقدم يستدعي مبوجب 
القانون مساءلة الوزير عن حقيقة ما جرى، واصداره توضيحا 
منه حيال االلتباس القائم كي يبنى بعده على الشيء مقتضاه. 
وعن تسجيل االدارة االميركية المتعاضها من تصريح الرئيس 
احلريري الذي قال فيه ان »قضية صواريخ سكود تذكرنا بقضية 
املفاعل النووية في العراق« وذل���ك اثر اختتام زيارته لرئيس 
الوزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني، ختم الوزير حرب معتبرا 
ان االمتعاض االميركي ليس موقفا اميركيا رس���ميا صادرا عن 
االدارة االميركية، وبالتالي ال يتطلب اعطاءه مساحة للرد عليه، 
مس���تدركا في املقابل بان الرئيس احلريري ادلى مبوقفه اعاله 
ضد الكيان االس���رائيلي لقطع الطريق امامه من التذرع بحجة 
الصواريخ كس���بب لالعتداء على لبن���ان، متمنيا تفهم موقف 
الرئيس احلريري الهادف الى حماية لبنان من خالل عمله على 
سحب احلجج من اسرائيل الباحثة دائما عن مبررات لالعتداء 

على لبنان وعدم اعطائه ابعادا اكبر مما يستحقه.

بيروت � عمر حبنجر
خمس����ة أيام فقط تفصل عن 
استحقاق االنتخابات البلدية في 
جبل لبن����ان، فيما بدا واضحا ان 
كل قضاء او بلدة في هذه احملافظة 
حتدد معاملها البلدية بنفس����ها ان 
لناحية التوافق او املنافس����ة، في 
حن مازالت بيروت في جو معركة 
انتخابية بينما يتعثر التوافق الذي 
النائبة بهية احلريري في  تبنته 
صيدا خلالف عل����ى حجم متثيل 
»اجلماعة االسالمية« في مجلس 

بلدية املدينة.
وقد اقفل منتصف الليل املاضي 
باب سحب الترشيحات لالنتخابات 
البلدي����ة واالختيارية فيما توالى 

االعالن عن اللوائح االنتخابية.

بيروت في عقدة تمثيل عون

في بيروت بات واضحا ان العماد 
ميش����ال عون يرفض اي تفاوض 
في ش����أن بلدية العاصمة مع اي 
طرف او وسيط غير الرئيس سعد 

احلريري مباشرة.
وتردد ان عون يريد ثمانية مقاعد 
من اصل 24 في بيروت يوزعها على 
التيار احلر والطاشناق وما يوصف 

ب� »املعارضة السنية«.
وعقد اجتماع بن منسق »القوات 
اللبنانية« في بيروت عماد واكيم 
ومنسق التيار احلر زياد عبس ولم 
يؤد الى نتيجة رغم البيان الذي 

حتدث عن اجواء ايجابية.
الوزير ميش����ال  من ناحيته  
املكل����ف  فرع����ون )املس����تقبل( 
بالتفاوض مع التيار الوطني احلر، 
اقر بصعوبات كبيرة في املبادئ 
التي يطرحها التيار الوطني، وقال 
ان املشكلة معهم انهم يفاوضون 
باسمهم وباسم حزب الطاشناق، 
ف����ي الوقت الذي يتف����اوض فيه 
االخير عن نفسه، وان التيار يريد 
ان يبدأ احلوار مع����ه من نتيجة 
االنتخابات النيابية وحصوله على 
45% من مقاعد البلدية، وهذا غير 

واقعي الن مرجعية املسيحين في 
الدائرة األولى من بيروت تكرست 
في االنتخابات بنواب هذه الدائرة 
الذين يضمون مصلحة املسيحين 

واملصلحة الوطنية.
وق����ال ان العونين يطرحون 
اجواء تشنجية تقف عائقا وهذا 
ما يخالف نوايا حلفائهم وخصوصا 
حركة امل وحزب اهلل، مؤكدا ان ال 
مشكلة مسيحية وال حتى سياسية 
بل مشكلة فريق واحد يرفع سقفه 
وينتظر ان يتضامن معه حلفاؤه 
وبالتالي فان التفاوض معه علق 

ولن يبقى مفتوحا.

45% من األعضاء المسيحيين!

النائب حكمت  املقابل قال  في 
ديب )التي����ار احلر( ان ما يطلبه 

انه نتيجة حلل وسط يقضي بقبول 
ثالثة مقاعد من احلصة املسيحية 
من اهل السنة الى جانب مقعدين 
حلزب الطاش����ناق االرمني شرط 
ان يعرض عليه ذلك مباشرة من 

الرئيس سعد احلريري.
لكن صحيفة »املستقبل« قالت 
امس ان حظوظ التفاهم في بيروت 

التزال ضئيلة.

نعطيه عضوًا واحدًا!

نائ����ب بي����روت ندمي بش����ير 
اجلميل وصف شروط العماد عون 
بالتعجيزية وق����ال: اذا اراد عون 
مشاركتنا في مجلس بيروت فعليه 
ان يأتي ويحدثنا عن ش����روطه، 

شرط أال تكون تعجيزية.
واضاف: نحن منفتحون على 

تشجيعا لعودة املهجرين.
لكن النائ����ب عون توقف امام 
تعث����ر الوفاق في بل����دة الدامور 
املارونية اخلالصة بن فريق اللقاء 
الدميوقراطي وفريق العماد عون. 
أما في بل����دة اجلية املجاورة فإن 
املساعي عملت للتوافق التام، أو 
اعتماد املداورة في الرئاسة ونيابة 

الرئاسة.
وفي جونيه اعلنت الئحة االمناء 
الوفائ����ي االئتالفية املدعومة من 
رئيس جمعية الصناعين نعمة 
افرام ان فكفكة الوفاق غير ممكنة 
معربا ع����ن ثقته بنتائج املعركة، 
مبقابل رئيس البلدية احلالي جان 

حبيش.
واعلن الوزير السابق جان لوي 
قرداحي الئحته البلدية في جبيل 

التيار في بي����روت هو ان تتمثل 
ارادة االهال����ي بش����كل عادل وان 
التيار حصل على 45% من اصوات 
املسيحين في بيروت وما يزيد، 
واقل م����ا نطلبه ان تتمثل ب� %47 
من اصوات املسيحين )أي ستة 

مقاعد(.
لكن صحيفة »اللواء« القريبة 
من تيار »املستقبل« قالت ان عون 
يطالب بثمانية اعضاء من اصل 12 
عضوا مسيحيا في بلدية بيروت 
املؤلفة م����ن 24 عضوا، ما اوصل 
املفاوضات الى طريق مسدود كون 
الثمانية اعضاء يش����كلون الثلث 
املعطل داخل املجلس البلدي وهذا 

ما مت رفضه.
والحقا قالت مصادر العماد عون 
انه ابلغ اجلهات املعنية بالتفاوض 

املسيحي في بيروت، بينما حصل 
ذلك ف����ي مناطق اخ����رى، اجاب: 
التفاوض قائم مع النائب ميشال 
فرعون، وقد س����معت من النائب 
اجلميل انهم يعرضون مقعدا واحدا 
على العماد عون، ومعنى ذلك ال 
داعي للتفاوض معهم. لقد تفاهمنا 
مع كل الن����اس في كل املناطق اال 

معهم في بيروت!

تعثر الوفاق بالدامور

النائب ايلي عون عضو اللقاء 
النياب����ي الدميوقراطي عن دائرة 
الش����وف، قال ان اللقاء وفق في 
تعميم املجالس البلدية التوافقية 
في معظم الشوف وعاليه، خاصة 
بن الدروز واملسيحين في اجلبل، 
وان يكون رئيس البلدية مسيحيًا 

أي مبادرة للوطني احلر رغم اننا 
التفاوض  نستغرب تركه مسألة 
مع الرئيس سعد احلريري وكأنه 

من العيب ان يتحدث معنا.
وقال اجلميل: العماد عون يريد 
استعمال حزب اهلل كاداة ضغط 
علينا وعلى الرئيس سعد احلريري 
من اجل ان يحصل على ما يريد في 
بلدية بيروت، ونحن بانتظار عرض 
واضح من جانبه الينا، وعليه ان 
يعلم اننا نحن من ربح االنتخابات 
النيابية، ولن ندخل بلعبة االرقام 
والنسب املئوية، اننا نوافق على 

اعطائهم عضوا واحدا وحسب.
النائب د.الياس اخلازن عضو 
كتلة عون وردا على سؤال الذاعة 
»ص����وت لبنان« ح����ول مبررات 
رفض الكتلة التفاوض مع الشريك 

وهي تضمه والتيار الوطني احلر 
في مواجهة الالئحة املنافسة لزياد 

حواط الذي اعلنها امس االول.
وفي س����احل املنت الش����مالي، 
التيار  ب����ن  املفاوضات  جت����ري 
الوطني احلر والنائب ميشال املر 
عب����ر حزب الطاش����ناق االرمني، 
فيما جتري مفاوضات رديفة بن 
التيار احلر وقوى 14 آذار املسيحية، 
السيما »الكتائب« و»القوات« عبر 

وسطاء.
ولم تظهر نتائج لالتصاالت حول 
مناطق »اجلديدة« و»البوشرية«، 
حي����ث الراجح حص����ول معركة 
انتخابية. أما في »انطلياس« فتبدو 
امكاني����ة التفاهم بن التيار احلر 
والنائب املر قائمة، ولكن ال تفاهم 

مع الكتائب.

تمنى عدم إعطاء كالم الحريري من إيطاليا أبعادًا أكبر مما يستحق

بطرس حرب  هل حتافظ »14 آذار« على عروس البقاع ام يسترد سكاف ما خسره في النيابة

ساركوزي يطمئن الحريري: 
فرنسا لن تسمح بأي اعتداء على لبنان

بيروت: فيما جنح وزي��ر اخلارجية املصري أحمد 
أبوالغي��ط من خالل زيارته اخلاطفة الى بيروت في 
توجيه »ضربة ديبلوماس��ية موجعة« ملسألة صواريخ 
س��كود وكل ما بني عليها من سيناريوهات ومشاريع 
أزمات عندما تعامل معها باس��تخفاف وعلى انها »كذبة 
كبيرة« تبعث على الضحك، جنح في ايصال رسالة دعم 
الى لبنان وس��ورية ازاء أي عدوان اسرائيلي ميكن ان 
يحدث، أجرى الرئيس سعد احلريري مساء امس االول 
اتصاال هاتفيا بالرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الذي 
طمأنه الى ان فرنسا تراقب الوضع اإلقليمي عن كثب، 
وأنها لن تسمح بأي اعتداء على لبنان. فيما أفاد قصر 
االليزيه أن ساركوزي أكد ضرورة ان يتحمل كل طرف 
مس��ؤوليته، وأن ميتنع عن أي أعمال من شأنها تغذية 

التوتر في املنطقة.
ونقل عن مصادر ديبلوماسية أن األمني العام لقصر 
االليزيه كلود غيان واملستش��ار الديبلوماسي للرئيس 
الفرنسي جان دافيد ليفني يعتزمان زيارة سورية قريبا 
موفدين من الرئيس ساركوزي، علما ان موعد الزيارة لم 
يعرف بعد، ولم يعرف اذا كان املوفدان سيزوران لبنان 
أيضا. مصادر ديبلوماس��ية فرنسية تفيد بأن فرنسا 

قلقة من مزيج من عوام��ل تؤثر في الوضع في لبنان، 
من بينها مس��ألة احملكمة الدولية وأزمة امللف النووي 

اإليراني واحتمال تأثيرها في الوضع في لبنان.
ونقل مسؤول فرنسي زار بيروت مؤخرا عن أوساط 
احلريري قولها »بأن التوافق الذي ارتضيناه لتش��كيل 
احلكومة يعني أن القرارات تؤخذ في اإلجمال بالتوافق، 
ذلك أن الغالبية النيابية ال ميكنها أن تعمل ما تش��اء في 
هذا النظام«. وشعر هذا املسؤول بأن شخصيات وهيئات 
عديدة بدأت تعتق��د أن احلريري »ال حول له وال قوة« 
و»غير قادر على شيء« بينما »عادت سورية من جديد 
لتدير الرقصة«. ويسارع الى القول »ان املصلحة العليا 
لسورية هي حماية حزب اهلل، أما الباقي فهامشي بالنسبة 
إليها«. أوس��اط احلريري تعترف بحال��ة متلمل آخذة 
ف��ي التصاعد وتتمحور على صب النقد ضد احلريري 
بالذات وعلى طريقة إدارته للملفات. وتعلل هذه األوساط 
األم��ر بأن رئيس احلكومة احلالي كان يعي متاما حجم 
التوقعات الش��عبية. كما أنه كان يعلم علم اليقني حجم 
املطبات الكبيرة التي س��يواجهها، وله��ذا اختار »مبدأ 
الواقعية السياسية الذي يعتمد أسلوب اخلطوة خطوة 

للوصول الى التوافق.


