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 ف�ي بيروت: تظهر أوساط كتلة املستقبل، السيما نواب بيروت، 
ان الكتل���ة فوجئت مبوقف حزب اهلل في انتخابات بيروت البلدية 

وتستغربه.
وأكثر ما يثير حساسية لديها في هذا املوقف ليس دعم حزب اهلل 
ملطال���ب عون بغض النظر عما اذا كانت تعجيزية أم غير واقعية، 
وامنا اصرار حزب اهلل على متثيل »املعارضة السنية« في مجلس 
بلدية بيروت واعتبار هذا التمثيل خطا أحمر غير خاضع للمناقشة 
الى حد ان حزب اهلل بات يربط مشاركته في بلدية بيروت بتمثيل 
حلفائه من سنة املعارضة، واال فإنه سيكون خارج »ائتالف بيروت 
البلدي«. وفي حني تعتبر أوس���اط املس���تقبل ان متثيل املعارضة 
الس���نية ال يتجاوز ال� 5% في بيروت، يستند حزب اهلل الى نتائج 
االنتخابات األخيرة التي تشير حسب احصاءاته الى ان املعارضة 
السنية نالت ما يقارب 33% من أصوات السنة في بيروت ويجب ان 

تتمثل في املجلس البلدي استنادا الى مبدأ »نسبية التمثيل«.
في املنت: املشهد االنتخابي يظهر بوضوح ان املعيار السياسي ليس 
معتمدا في التحالفات واللوائح، وان املعارك ال تستند الى معايير 
واضحة ومحددة وحتكمها »تناقضات« وفوضى عارمة الى درجة 

لم يعد من املمكن معرفة من مع َمن وَمن ضد َمن؟!

ومن األمثلة على ذلك:
- املعركة في س���ن الفيل ت���دور بني الئحتني 
احداهما مدعومة من التيار الوطني احلر وثانية 

مدعومة من حتالف املر الكتائب القوات.
- ف���ي اجلديدة وجل الدي���ب وبرمانا وقرنة ش���هوان توافق املر 

التيار.
- املعركة في أنطلياس والزلقا جتري بني املر والتيار.

- املعركة في الضبية وضهور الشوير بني العونيني والقوميني، أما 
في بسكنتا فحصلت تسوية وسطية بني الطرفني.

- في الدكوانة تفاه���م املر التيار القوات مقابل الئحة مدعومة من 
الكتائب.

- في بعبدات تفاهم القوات )الرئاسة( التيار )نيابة الرئاسة(.
)من املفارقات ان الشياح شهدت اتفاقا بني القوات والتيار، في حني 
ان بلدة احلدث املجاورة في قضاء بعبدا تشهد معركة كسر عظم بني 
الطرفني(. كشف النائب ميشال املر ان الرئيس نبيه بري أبلغ أنصار 
حركة أمل في املنت وهم مؤثرون في بلدات عدة، انه ليس ضد التيار 

الوطني احلر ولكن األولوية بالنسبة اليه هي ميشال املر؟ 
 في الش�ويفات: جنح »التقدمي« في إجب��ار محازبيه وأنصاره على 

التكيف مع اسناد رئاسة البلدية الى رئيس محسوب 
على أرس��ان على رغم انهم يش��كلون األكثرية 
الساحقة في البلدة. وعلم ان ارسان والوزير النائب 
أكرم ش��هيب وبناء على رغبة جنباط زارا أمس الرئيس السابق لبلدية 
الشويفات وجيه صعب للوقوف على خاطره وإقناعه بصرف النظر عن 
الترشح على رأس الائحة املنافسة لائحة االئتافية برئاسة ملحم السوقي. 
)خال التقاط الصور في بداية لقاء خلدة بني ارسان وجنباط وفرجنية 
بادر جنباط لسؤال ارسان عن االنتخابات البلدية في الشويفات، فأكد 
ارس��ان ان موضوع الرئيس قدم حسم )ملحم السوقي(، ولم  يبق اال 

تفاصيل مرتبطة ببعض أسماء املرشحني الذين سيتوزعون مناصفة(.
 في زغرتا: أثمرت اتصاالت الساعات األخيرة التي قام بها أصدقاء 
مش���تركون لقاء تخلله عشاء بني النائب سليمان فرجنية ورئيس 
حركة االستقالل ميشال معوض في منزل السيد أنطوان مرعب في 

محلة الصنوبر اهدن.
وجاء اللقاء بحس���ب مصادر مطلع���ة انطالقا من حرص اجلانبني 
على جتنيب زغرتا الزاوية معركة انتخابية والس���ير قدر االمكان 
نحو توافق يبعد االنقسامات واحلزازات. ولفتت مصادر قريبة من 
املجتمعني الى أن احل���وار كان مفتوحا على مختلف القضايا التي 

تخص املنطق���ة، وطرحت من خالله أوضاع ق���رى وبلدات قضاء 
زغرت���ا االنتخابية، كما تخللته موافقة على التعاون على أس���اس 
عالق���ة جديدة وانفتاح جديد، كما تخلله التوصل إلى تفاهم أولي، 
وذلك بانتظار املزيد من النقاشات توصال إلى اتفاق كامل ونهائي، 

أو أقله إلى تعايش هادئ يبعد التشنجات.
 في اقليم اخلروب: علم انه على الرغم من اصرار القيادات السياس��ية 
على التحالف بني تيار املستقبل واحلزب التقدمي االشتراكي اال ان قواعد 
املس��تقبل الشعبية لم تتجاوب. ويشير النائب جنباط في مجالسه الى 

انه علم باحلالة املذهبية في اإلقليم.
 في اجلية: هناك مش���كلة طرأت أخيرا ميكن أن تعوق االئتالف 
في بلدة اجلية الس���احلية )قضاء الشوف( التي يتشكل أهلها من 
املسيحيني والسنة والشيعة. وذكرت مصادر في تيار »املستقبل« 
ان تعثر االئتالف ناجم عن أن االتفاق الذي قضى بإس���ناد رئاسة 
البلدية الى مسيحي ومعه ستة أعضاء في مقابل أن يتمثل الشيعة 
ب� 5 أعضاء والسنة بثالثة بدأ يواجه إصرار حزب اهلل على تسمية 
هاني املعوش من احلصة الس���نية ما لق���ي اعتراضا من العائالت 
الس���نية التي لوحت باالنس���حاب انتخابا وترش���حا من املعركة 

البلدية.

الحريري لجبريل: احترم نفسك.. ونحن بالمرصاد لمن يحرّك السالح الفلسطيني
رئيس الحكومة اللبنانية التقى مبارك في شرم الشيخ.. وأبو الغيط وجه رسالة إلى كلينتون حول لبنان.. ومستشار خادم الحرمين في دمشق

)محمود الطويل(صورة تذكارية تضم اعضاء الئحة االمناء التوافقي في جونيه برئاسة رجل االعمال انطوان افرام .. واعضاء الئحة الوالء جلبيل برئاسة الوزير السابق جان لوي قرداحي
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لقاء أرسالن - جنبالط - فرنجية لاللتفاف حول المقاومة
بي���روت: في لق���اء ه���و الثاني بعد 
املصاحلة بني جنبالط وفرجنية برعاية 
الرئيس سليمان واألول بعد املصاحلة بني 
جنبالط ودمشق، التقى جنبالط ورئيس 
تيار املردة س���ليمان فرجنية الى مائدة 
عشاء بدعوة من النائب طالل ارسالن في 
دارة األخير، ونقل عن مصادر املجتمعني 
ان أجواء االنتخابات البلدية لم تكن محور 
األحاديث بل تناولت مواضيع االلتفاف 
حول املقاومة والتموضع اجلديد جلنبالط 
والعالقة مع سورية وطي صفحة اخلالفات 

املاضية.
ونقل عن مصادر ارس���الن ان اللقاء 
»ان دل على شيء فإمنا يدل على خروج 
جنبالط من املصاحلات الدرزية اجلبلية 
الى املصاحل���ات الوطنية، خصوصا ان 
اللقاء الذي عقد س���ابقا ب���ني جنبالط 
وفرجنية في قصر بعبدا كس���ر اجلليد 
البروتوكولي بينهم���ا فقط وافتقر الى 
تعزيز العالقة بينهما، ولذا يعتبر لقاء 
خلدة أمس االول خطوة أساسية في اعادة 
متوضع جنبالط بشكل نهائي وواضح 
في جبهة املعارضة اجلديدة التي تتميز 
ليس بدعم املقاومة فحسب وامنا بتحضير 

األرضية االجتماعية لهذا الدعم«.

جورج عدوان

عدوان ل� »األنباء«:  كلما زار الحريري سورية كأن »القوات«زارتها
بيروت � اتحاد درويش

البرملان  ف����ي  النائب  أعل����ن 
الهيئة  اللبناني ونائ����ب رئيس 
التنفيذية ف����ي القوات اللبنانية 
القوات ليست  ان  جورج عدوان 
معنية بإقامة عالقة مباشرة مع 
س����ورية، وليس االمر مطروحا 
عندها للذهاب الى دمشق، نافيا 
احلديث عن مس����اع تقوم بها أي 
جهة أو طرف لبناني، الس����يما 
الرئيس سعد احلريري لتقريب 
املسافة بني دمشق ومعراب. واكد 
اللبنانية يبني  ان حزب القوات 
عالقات����ه مع س����ورية من خالل 
احلكومة اللبنانية ورئيسها الذي 
كلما زار سورية وتوطدت عالقته 
بها كأن القوات اللبنانية قد زارتها 
وحتسنت عالقتها بها، وأوضح 
ان القوات تدعم بناء عالقات بني 

الدولتني اللبنانية والسورية.

عالقة وطيدة

وقال النائب عدوان في حديث 
ل� »األنباء« ان القوات اللبنانية ال 
تعلق على ما يثار في االعالم من 
كالم حول سعي الرئيس احلريري 

الى ترتيب العالقة مع س����ورية 
ألن هذا املوضوع لم يطرح معه 

في االساس.
واك����د ان عالقة الق����وات مع 
الرئي����س احلريري ه����ي عالقة 
وطيدة، الفتا الى ان عالقة الدولة 
اللبنانية مع الدولة السورية بدأت 
تأخذ طريقها نحو التنظيم، وخير 
مثال على ذل����ك املباحثات التي 
أجراها الوفد اللبناني برئاس����ة 
الوزير جان أوغاسبيان االسبوع 
املاضي في دمش����ق بهدف اعادة 
االتفاق����ات بني لبنان  النظر في 
وسورية بغية تعديلها أو تطويرها 
على أس����س علمية بني الدولتني 
ووفق االصول وفي مناخ طبيعي 

وليس عدائيا.
وعما اذا كان يرى في املنحى 
الذي تس����لكه العالقة بني لبنان 
وس����ورية تش����كل بداية مرحلة 
جديدة ب����ني البلدين، اكد النائب 
عدوان ان لبنان في بداية مرحلة 
جديدة م����ن العالقات اللبنانية � 
السورية تقوم على االسس التي 
ينبغي ان تكون قائمة بني دولة 
ودولة، أي التمثيل الديبلوماسي 

القوات  الذي تدعم����ه وتؤي����ده 
اللبناني����ة، الفتا الى ان االخطاء 
التي ارتكبت في املرحلة املاضية 
كانت نتيجة التعاطي الس����وري 

بني دولة وافرقاء لبنانيني.

طابع قواتي

وعن مشاركة القوات اللبنانية 
في احتفال السفارة السورية في 
»البيال« وما اذا كانت تنطوي على 
رسالة سياس����ية أوضح النائب 
عدوان ان مشاركة القوات اللبنانية 

في االحتفال ج����اء نتيجة دعوة 
الوزراء والنواب  تلقتها بأسماء 
القواتيني وقد طرح املوضوع على 
التي هي أعلى  التنفيذية  الهيئة 

سلطة واتخذ القرار باملشاركة.
وأكد ان حضور وزراء ونواب 
ف����ي احتفال  اللبنانية  الق����وات 
»البي����ال«، كان ل����ه طابع قواتي 
رس����مي، حيث ال تفصل القوات 
بني املشاركة السطحية واملشاركة 

احلزبية.
وعن حجم احلضور في احتفال 
»البيال«، السيما من قوى 14 آذار، 
أشار الى ان القوات اللبنانية كانت 
تقول دائم����ا ان ال موقف عدائيا 
مبدئيا من سورية على االطالق، 
بل ان موقفها يتلخص في أنها تريد 
عالقات طبيعية، وأكد ان أي حترك 
يخدم ويعزز هذه العالقة تدعمه 

وترحب به القوات اللبنانية.

سجال سياسي علني

أما ع����ن املواقف التي يطلقها 
النائب وليد جنبالط باجتاه رئيس 
الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية 
وقوله »ان جعجع لم يتعلم من 

التاريخ وكالمه يذكرنا بعامي 82 
و83«، قال النائب عدوان ان القوات 
اللبنانية لن تدخل في أي سجال 
سياس����ي علني مع النائب وليد 
جنبالط، وهي تعبر عن مواقفها 
وم����ن حق اآلخري����ن ان يعبروا 
كيفما ش����اءوا ووص����ف مواقف 
الق����وات بالواضحة جتاه العديد 
من املواضيع التي تطرح وأورد 
بعضا منها، ففي الصراع العربي 
� االس����رائيلي اعتبر ان اسرائيل 
عدوة وان لبنان وطن كيانه نهائي 
وهو جزء فاعل بني الدول العربية 
وقوته بدعم االش����قاء العرب له، 
وفي هذا االطار ال مواقف مسايرة، 
الدفاع  القوات هو موقع  وموقع 
عن القضايا العربية وعلى رأسها 

قضية فلسطني.
وأضاف: القول ان موقف القوات 
اللبنانية من السالم مع اسرائيل 
ينطل����ق من اتف����اق الطائف أي 
تطبيق اتفاقية الهدنة بعد حترير 
كامل أرضنا في تالل كفر ش����وبا 
ومزارع شبعا. واعتبر ان لبنان 
يخطئ ان يكون بعد آخر بلد يوقع 

اتفاق سالم مع اسرائيل.

أكد أن حزبه لن يدخل في سجال علني مع جنبالط

مصادر ل� »األنباء«: »أخبار المستقبل« تقفل قريبًا
علي رباح

وصلت عدوى اعادة هيكلة وس��ائل االعام الى 
محطة اخبار املستقبل التابعة لرئيس احلكومة سعد 
احلريري بعد اقل من سنتني على انطاقتها، بحسب 
مصادر واسعة االطاع اكدت ل� »األنباء« ان احملطة 
بصدد االقفال قريبا متهيدا العادة دمجها مع محطة 
املستقبل للبرامج لعدم توافر السيولة الستمرارها 
ولفقدان الرئيس س��عد احلريري الدعم املالي الذي 
كان يعتمد عليه، وفي هذا االطار اكدت املصادر ان 
املوظفني في احملطة ال يقبضون رواتبهم قبل اول 
10 ايام من الش��هر اضافة ال��ى ان عددا كبيرا من 
موظفي مكاتب تيار املس��تقبل في مختلف املناطق 

لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهور.

هذا وتضيف املصادر ان قرار االغاق اتخذ بعد 
انتفاء االسباب التي من اجلها فتحت القناة، فالعاقة 
مع س��ورية بدأت بالتحس��ن باالضافة الى تراجع 
املشروع السياسي الذي استدعى انشاء »االخبارية« 

للترويج له وتغطيته اعاميا.

عواصم � عمر حبنجر � خديجة حمودة
هاجس األمن اإلقليمي لم يبرح أفئدة املسؤولني 
اللبنانية، الرئيس ميشال سليمان نقله معه الى 
البرازيل التي عاد منها امس، والرئيس سعد احلريري 
يرافق���ه في حله وترحاله، رغم االنش���غال العام 
باستحقاق االنتخابات البلدية التي بقي 4 أيام على 

انطالقة مرحلتها األولى من جبل لبنان.
هاجس األمن اإلقليمي كان أيضا محور حتركات 
املنطقة السياسية، حيث استقبل الرئيس املصري 
محمد حس���ني مبارك الرئيس احلريري في وقت 
اجتمع مستش���ار خادم احلرمني الشريفني األمير 
عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز مع الرئيس 
الس���وري بشار األسد في دمشق وبحث معه آخر 
مستجدات األوضاع على الساحة العربية وفي املنطقة 
والعالقات الثنائية في إطار التش���اور والتنسيق 
ب���ني القيادتني حيال القضاي���ا التي تهم اجلانبني 
س���واء على الصعيد العربي او االقليمي بحسب 

املسؤولني السوريني.

تحقيق االستقرار

وفي شرم الشيخ بحث احلريري الذي زار مبارك 
مهنئا بالسالمة من العملية اجلراحية التي أجراها 
في أملانيا، ولبحث آخر املس���تجدات على الساحة 
اللبنانية وجهود مصر في حتقيق االستقرار في 
لبنان وإعادة إعماره، وتناولت التطورات األخيرة 
على الساحة العربية وجهود إحياء عملية السالم 
في الشرق األوسط وجهود مصر لتحقيق املصاحلة 
الفلسطينية ورفع املعاناة عن الشعب الفلسطيني 

في األراضي العربية احملتلة.
وعلى جانب آخر، أعلنت اخلارجية املصرية ان 
احمد أبوالغيط وجه رسالة الى وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون تناول فيها ما ملس���ه 
خالل زيارته األخيرة الى لبنان من خش���ية إزاء 
تدهور ف���ي األوضاع قد يؤدي الى وقوع مواجهة 

مسلحة على غرار ما وقع في صيف 2006.
وأوضح املتحدث الرسمي ان ابوالغيط أكد على 
األهمية التي يكتسبها الدور األميركي لنزع فتيل 
التوتر وجتنب فرص االنزالق الى مواجهة يدفع 
لبنان ثمنها دون مسؤولية من جانب الدولة اللبنانية 

في التصعيد احلالي.
»األمن قبل الرغيف« شعار رفعه مؤسس حزب 
الكتائب الراحل بيار اجلميل، منذ 40 سنة، وهو مازال 
مح���ط الكالم في لبنان الذي يعيش مخاضا دائما 
في منطقة حبلى بالتطورات واحلروب، وانطالقا 
من هذا كانت جولة الرئيس احلريري الهاتفية على 
العواصم األوروبية في محاولة مجابهة تهديدات 
إسرائيل وإجراءاتها املرتبطة بصواريخ السكود.

وبعد عودته الى بيروت، رأس احلريري اجتماعا 
ملجلس الوزراء في السراي الكبير جرت فيه مراجعة 

امللفات املتعلقة باجتماع اللجنة العليا املشتركة 
اللبنانية � القطرية، ال���ى جانب نظيره القطري 
الشيخ حمد بن جاسم آل جبر الذي يصل بيروت 

اليوم آتيا من الرياض.
ولفت هنا رد احلريري على تصريحات احمد 
جبريل األمني العام للجبهة الشعبية � القيادة العامة 
حول السالح الفلسطيني خارج املخيمات، نسبت 
صحيفة الوطن القطرية الى الرئيس احلريري، في 
حديث تنشره غدا اخلميس، قوله: على جبريل ان 
يحترم نفسه، واذا قرر ان يحرك سالحه الفلسطيني 

سنكون له باملرصاد.
بلديا، أعلن وزير الداخلية زياد بارود إقفال باب 
سحب الترشيحات للمجالس البلدية واالختيارية 
في محافظة جبل لبنان منتصف ليل امس األول. 
وأكد بارود ان 55 مجلس���ا بلديا فاز بالتزكية من 

أصل 364 بلدية.
وعلى األرض، رجحت االتصاالت كفة املواجهة 
االنتخابية في بيروت، حيث كان التوازن واملناصفة 
العنوان األساس���ي لهذا االستحقاق اإلمنائي الذي 

يجب ان يبقى مبنأى عن التجاذبات السياسية.
وأوضحت كتلة نواب املس���تقبل انها تتعامل 
مع االنتخابات البلدية في بيروت وسائر املناطق 
كناخب وليس كمرش���ح، وان بعض ما يطرح من 
جانب البعض )التيار العوني( هو على طريقة ما 

لنا لنا وما لكم لنا ولكم.
وبعيدا عن التمثيل املسيحي في بلدية بيروت، 
علمت »األنب���اء« ان تيار املس���تقبل قرر اعتماد 
ترش���يح احد قيادييه بالل حمد لرئاسة البلدية، 
وبش���رى عيتاني وعبدالودود النصولي ومروان 
سالم )مستقبل + متام سالم( ونزار سنجابي عن 
اجلماعة اإلسالمية وعلي عالمة )شقيق الفنان راغب 
عالمة وهو عازف في فرقته املوس���يقية( وجرى 

استبعاد ممثل األحباش.

زحلة يا دار الصراع

وفي املقلب اآلخر وصف نائب زحلة الكتائبي 
إيلي مارون���ي الذي اتهم النائب الس���ابق الياس 
سكاف بتشكيل »الئحة الثأر« املعركة بزحلة »أم 

املعارك«.
وكانت زحلة قد دخلت عمليا مضمار املواجهة 
مع إعالن النائب السابق الياس سكاف الئحة بلدية 
يدعمها مبف���رده، بعدما انهار التحالف بينه وبني 

التيار العوني احلر والنائب نقوال فتوش.
وفي مدينة جبيل وقرطبا )جبيل( اس���تعرت 
معرك���ة االنتخابات البلدية واتخذت ا سياس���ية 
جتاوزت األبعاد اإلمنائية او العائلية، السيما في 
مدينة جبيل، وفي بلدة قرطبا )معقل فارس سعيد، 
منس���ق 14 آذار( كما في مدينة جونية بالرغم من 

إعالن الالئحة التوافقية.

55 بلدية تفوز بالتزكية من أصل 364 في جبل لبنان.. وزحلة تتحول ل� »دار الصراع« وتقرع طبول معركة »كس�ر العظم« 

)محمود الطويل(النائب سليمان فرجنية متوسطا النائبني طال ارسان ووليد جنباط في خلدة مساء امس االول


