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بيروت ـ زينة طبارة
أكد عضو كتلتي »نواب زحلة« و»لبنان 
أوال« النائب عقاب صقر انه على الرغم من 
االنقسام العمودي بني اللبنانيني حيال الدور 
االيراني في لبنان واملنطقة العربية، وعلى 
الرغم مما تبديه الدولة اللبنانية والعالم من 
حتفظ حيال السياسة االيرانية في الصراع 
العربي ـ االسرائيلي، فإن لبنان لن يوافق 
على معاقبة ايران خالل جلسة التصويت 
لفرض عقوبات عليها فـــي مجلس األمن، 
معتبرا ان املنحى السياسي للدولة االيرانية 
وان كان يشكل مخاطر جسيمة على العالم 
العربي، ويعرقل املسار العربي في صراعه 
مع الكيان الصهيوني، فلن يؤدي ذلك الى 
اجنرار لبنان الى حد موافقته على معاقبة 

النظام االيراني دوليا، معربا عن أســـفه إلســـاءة ايران لنفسها 
من خالل تدخلها السافر في الشؤون العربية واحتاللها للجزر 
االماراتية وعبثها بالقضية الفلسطينية، عوضا من سعيها الى 
التكاتف مع الدول العربية في مواجهة اســـرائيل، معتبرا ان ما 
متارسه ايران من دور سلبي في املنطقة العربية يخدم الى حد 

بعيد االداء االسرائيلي والضغوط الدولية عليها.
كمـــا اكد النائب صقر فـــي تصريح لـ »األنبـــاء« ان املوقف 
اللبناني الرافض للعقوبات على ايران ســـيأتي حتما مترجما 
للموقف العربي ككل في مجلس األمن، مســـتدركا بأن الرفض 
اللبناني والعربي للعقوبات على ايران ال يعني اطالقا تسليمه 
بالواقع السياســـي املرير الذي تفرضه هذه االخيرة سواء على 
لبنان أو على الدول العربية أو على القضية الفلسطينية األم، 
مؤكدا ايضـــا انه على الرغم من تعامل ايران مع الدول العربية 
مبنطق االستقواء واالستعداء واســـتعراض قواها العسكرية، 
فال لبنان وال أي من الدول العربية يريد اســـتعداءها أو يتمنى 

فرض عقوبات عليها.

وزير االتصاالت ولغز التقريرين

على صعيد آخر، وعلى خط السجال الدائر حول تقريري وزير 

االتصاالت شربل نحاس بخصوص االتفاقية 
االمنية، استهجن النائب صقر تساؤل أحد 
نواب تكتـــل التغيير واالصالح عن اجلهة 
التي حركـــت هذا امللف ودفعت به الى هذا 
احلد الكبير من السجال فيه، معتبرا ان من 
يقول بوجود محرك وراء هذه الفضيحة يدين 
نفسه ويقر بأن النائب في املجلس النيابي 
ال يتحرك في أداء مهمته وواجبه الوطني 
والقومي وفي محافظته على املصلحة العامة 
اال مبوجب توصية ومحرك خفي، معتبرا 
مقابـــل ما تقدم ان من يقـــف وراء الوزير 
نحاس في عملية اخفاء التقرير االول هي 
اجلهة السياسية التي ينتمي اليها والتي ال 

متت الى االصالح بصلة.

دليل إفالس

ولفـــت النائب صقر الى ان البيان الصادر عن مكتب الوزير 
نحاس، جاء مرتبكا ومفلسا من كل واقعة وحيثية ومتناقضا مع 
نفسه جلهة سرده لألمور، معتبرا ان ادانة الوزير املذكور لنفسه 
تكمن في عدم مثوله امام التحقيق وفي عدم وضع اســـتقالته 
بتصرف رئيس احلكومة الى حني جالء احلقيقة موضوع التزوير، 
معتبرا ايضا وردا على سؤال ان مطالبة النائب نبيل نقوال رئيس 
جلنة »االعالم واالتصاالت« بعقد جلسة استثنائية للبحث فيما 
كتبته الصحيفة الكويتية، واتخاذ االجراءات القانونية بحقها، 

هي قمة االفالس والدليل على االرتباك.
وردا على سؤال حول موقف رئيس جلنة االعالم واالتصاالت 
النائب حسن فضل اهلل من السجال بني الطرفني، أعرب النائب 
صقر عن اعتقاده بان رئيس اللجنة متحمس باجتاه واحد، في 
وقت أدنى ما هو مطلوب منه ان تكون حماسته باجتاه الغيرة 
علـــى املصلحة العامـــة وليس على فئة دون االخرى، مشـــيرا 
الـــى انه ينتظر من الرئيس بـــري أن يكون الى جانب احلقيقة 
والى جانب املجلس النيابي الذي تلقى صفعة من جلنة االعالم 
واالتصـــاالت، مؤكدا ثقته بالرئيس بري الذي لن يســـكت عن 

احلق واحلقيقة.

بيروت ـ عمر حبنجر
بني االنتخابــــات البلدية واالختيارية وبني صواريخ 
»ســــكود« املقاومية بحســــب البروباغنــــدا األميركية ـ 
االسرائيلية واحلكم املصري على خلية حزب اهلل تشتتت 

اهتمامات اللبنانيني وتضاعفت هواجسهم.
وقد جاءت تصريحات وزير الدفاع األميركي روبيرت 
غيتس الذي قال بحضور نظيره االسرائيلي ان حزب اهلل 
ميتلك صواريــــخ اكثر من احلكومات في العالم، لتصب 
الزيــــت على نار هذا املوضوع الغامض االهداف ولتدفع 
مستوى االستنفار السياسي في لبنان واملنطقة، للحؤول 

دون اي انزالقة يدفع لبنان ثمنها.
هذا التبني األميركي للرواية االسرائيلية املصحوب 
باتهام ايران بتزويد حزب اهلل بالصواريخ رفع من حدة 
التوتر حيال هذا املوضوع، وأضاف وزير خارجية اسرائيل 
يهود باراك على ذلك زعمه ان سورية نقلت انظمة تسلح 
منها صواريخ الى حزب اهلل، لكنه لم يحدد نوعية هذه 
الصواريخ، وأضاف قوله ان اسرائيل تراقب الوضع عن 

كثب ولكن ال تعتزم اثارة صراع في املنطقة.
ومن واشنطن دحض السفير السوري عماد مصطفى 

الرواية االســــرائيلية والتضامــــن االميركي معها حول 
الصواريخ، وقــــال ان اجلميع مبن فيهم قائد اليونيفيل 
نفــــوا هذه الرواية، كذلك األمر مع قادة لبنان من رئيس 

الوزراء الى وزير الدفاع.
وفي بيروت أبدى مساعد مستشار الرئيس األميركي 
لشؤون األمن القومي ومكافحة اإلرهاب جون برنن، قلقه 
ازاء ما وصفه بتهريب األســــلحة عن سورية حلزب اهلل 

مبا يشكل تهديدا لالستقرار.
املسؤول األميركي زار الرئيس ميشال سليمان فور 

وصوله الى العاصمة عائدا من البرازيل.
رئيس مجلس النواب نبيه بري سئل عن رأيه مبوقف 
وزير الدفاع األميركي حول الصواريخ، فرد معتبرا ذلك 
للتغطية على التعقيدات التي يشــــهدها ملف العالقات 
األميركية ـ اإلســــرائيلية، وأضاف ان الناس منشــــغلة 
باالنتخابات البلدية واملهــــم هو ما بعد هذه االنتخابات 

من قضايا اقليمية ودولية.
من جهته، عضو كتلة الوفاء للمقاومة حســــن فضل 
اهلل، رد على كالم غيتس بالقول ان السالح الذي متتلكه 
كل حكومات العالم لم يبلغ ما بلغه السالح األميركي في 

جرائمه ضد الشعوب من هيروشيما الى العراق مرورا 
بفلسطني ولبنان وأفغانستان. وقال: شتان ما بني سالح 

للغزو وسالح للتحرير.
قضية مهمة اخرى دخلت على خط الهموم اللبنانية 
تتمثل باحلكم الذي اصدرته محكمة أمن الدولة في القاهرة 
على اربعة متهمني من »خلية حزب اهلل« يحاكمون غيابيا 

بينهم محمد قبالن.
أما املتهمون االثنان والعشرون اآلخرون فقد تراوحت 
احكامهم بني 6 أشهر و5 سنوات و25 سنة بينهم اللبناني 
املوقوف سامي شهاب الذي حكم عليه بالسجن 15 سنة. 
ويذكر ان حكم محكمة أمن الدولة ُيعد مبرما وال سبيل 
أمام احملكومني إال تقدمي التماس الى رئيس اجلمهورية 

املصرية إلعادة النظر في احلكم.

حزب اهلل حكم قاس

إذاعة »النور« الناطقة بلسان حزب اهلل وصفت احلكم 
بأنه قاس، وقالت ان احملكوم عليهم متهمون بدعم املقاومني 

في غزة.
وقالت اإلذاعة ان بني احملكومني الـ 26 مواطنني لبنانيني 

ممن أطلقت عليهم الســــلطات املصرية اسم خلية حزب 
اهلل. وأضافت: لقد وصلت بعض األحكام الى الســــجن 
املؤبد للبناني محمد قبالن )غيابي( و15 ســــنة للبناني 
محمد يوسف منصور املعروف بسامي شهاب، وان التهمة 

املوجهة تتصل بدعم املقاومة الفلسطينية في غزة.
لكن يبقى احلدث االنتخابي البلدي الشــــغل الشاغل 
للبنانيني، سواء كانوا سياسيني او غير سياسيني، خصوصا 
مع اقتراب انطالقة املرحلة األولى من هذه االنتخابات في 

محافظة جبل لبنان صباح األحد املقبل.
في غضون ذلك، انتهت مهلة تقدمي الترشيحات البلدية 
في بيروت والبقاع منتصف الليل الفائت، وتنتهي مهلة 
التراجع عن الترشيحات منتصف ليل االثنني املقبل في 
الثالث من مايو. ولوحظ ان القوى السياسية العاملة على 
هذه االنتخابات، تتحضر لشتى االحتماالت، وقد دفعت 
بعدد من املناصرين الى تقدمي طلبات الترشح استعدادا 

للمعركة في حال فشلت مساعي التوافق.
التوافق في بيروت اقترب من حافة املستحيل، وهو 
بات أحوج الى معجزة سياسية تقنع العماد ميشال عون، 
بالقبول بحصة في مجلس بلدية بيروت بحجم قاعدته 

الشــــعبية في الشطر الشرقي املســــيحي من العاصمة، 
بعــــد التوافق على هذا احلجم، بعيــــدا عن التقليص او 

املبالغات.

الوزير فرعون ليس متفائاًل

الوزير ميشــــال فرعون الذي يفاوض التيار الوطني 
احلر أكد امس ان فرص التوافق مع العماد عون ضئيلة، 
نتيجة ارتباط األخير بحلفائه في املعارضة »الســــنية« 
التي يدعمها حزب اهلل، وبالتالي إصراره على ان يكون 
لهذه املعارضة مقعدها في مجلس بلدية العاصمة، وهو 
ما يعكس إصرار هؤالء على إســــباغ الطابع السياســــي 
على انتخابــــات بلدية يفترض ان تبقــــى ضمن اإلطار 

التنموي الصرف.
وكان الرئيس ســـعد الدين احلريري التقى وزير 
الطاقة جبران باســـيل، ممثل التيار الوطني احلر في 
احلكومة، وقال باســـيل بعد اللقاء: ان معركة بيروت 
واقعة وان التيـــار الوطني يريد خوضها من منطلق 
تصحيـــح نتائج االنتخابات النيابية على مســـتوى 

التمثيل املسيحي.

انفـراط التوافق في دير القمر: انفرط عقد التوافق الذي ســــاد أجواء دير القمر في 
األيام األخيرة، وعادت األمور الى نقطة الصفر بعدما كان مت التوافق األحد املاضي 
على أنطوان شكري البستاني رئيسا للبلدية وبيار عدوان نائبا للرئيس وثالث 

ســــيدات. وعقد اجتماع أمس األول لالتفاق على الـ 13 عضــــوا الباقني، لكن من دون نتيجة، وعادت 
بوصلة املتابعات لتشير الى معركة انتخابية غير واضحة املعالم حتى اللحظة. وتردد ان املواجهة 
تدور بني الئحتني: احداهما برئاسة رئيس البلدية فادي حنني، ويدعمها النائب دوري شمعون وحزب 
الوطنيني األحرار، واحلزب التقدمي االشتراكي، والتيار الوطني احلر والوزير السابق ناجي البستاني، 

واألخرى برئاسة العميد املتقاعد أدونيس نعمة ويدعمه النائب جورج عدوان والقوات اللبنانية.
املشهد الكسرواني: يبدو املشهد الكسرواني كاآلتي: في جونية، يحسم حتالف التيار الوطني احلر والقوات 
وآل افرام واخلازن املعركة. في جعيتا، يواجه التيار الوطني احلر رئيس البلدية احلالي سمير بارود احملسوب 
عل��ى وزير الداخلية والبلديات زياد ب��ارود. في حراجل يخوض التيار معركة ضد حتالف القوات والكتائب 
وفريد هيكل اخلازن. في ذوق مصبح تتنافس الئحتان عونيتان. في ذوق مكايل يتضح اليوم إذا كان التيار 
سيخوض معركة شكلية ضد رئيس املجلس البلدي احلالي نهاد نوفل أو سيتفاهم معه. في غوسطا، يتحالف 
التيار مع القوات ملواجهة الالئحة املدعومة من فريد اخلازن. في غبالة والغينة التنافس بني التيار والالئحتني 
املدعومتني من البون. وفي عشقوت تكاد تكون االنتخابات وفق االصطفافات في االنتخابات النيابية األخيرة. 

أما في كفرذبيان وغزير وطبرجا والصفرا فاملعارك غير سياسية.
الطاشناق في بيروت: تؤكد مصادر حزب الطاشناق ان األخير لن ينسحب من االئتالف البلدي البيروتي 

في حال قرر التيار الوطني احلر االنسحاب وخوض املعركة منفصال أو الدعوة الى املقاطعة.
»أمل« هدأت العائالت السـنية: جنحت االتصاالت التي تولتها حركة »أمل« في اقناع معظم العائالت السنية في 
اجلية بعدم س��حب ترش��حها لالنتخابات البلدية احتجاجا على اصرار حزب اهلل على تسمية مرشح سني من 3 
مرش��حني تتش��كل منهم احلصة الس��نية في البلدة. ويقوم حاليا أحد املعنيني مبلف االنتخابات في جبل لبنان 
مبحاولة لترطيب األجواء خصوصا ان التيار الوطني احلر على خالف مع حليفه حزب اهلل الذي يتمسك بترشيح 

الرئيس احلالي للبلدية جورج قزي لوالية جديدة في مقابل اصراره على ان تكون تسمية الرئيس من حصته.

ضهور الشـوير: لم تنجح االتصاالت في اقناع املرشح الياس أبو صعب )زوج 
الفنانة جوليا بطرس( لرئاسة املجلس البلدي العدول عن خوض املعركة ضد 
الرئيس احلالــــي للبلدية نعيم صوايا املدعوم من احلــــزب القومي، مع ان أبي 

صعب يلقى تأييدا من التيار الوطني احلر، وكان يعرف عنه انه من املقربني من القومي.
حتالف املردة - الكتائب: يس��جل حتالف في االنتخابات البلدية في بلدات قضاء زغرتا بني حزب الكتائب 
وتي��ار املردة خصوصا في قرى كفردالقوس ومجدليا ورش��عني. وأفيد ب��أن لقاءات جتري بني مناصري 

الطرفني للتنسيق في هذه االنتخابات.
خالف على إدارة التوافق: لم تنجح االتصاالت في اقناع النائب السابق مخايل الضاهر في القبيات بأن 
يكون جزءا من االئتالف البلدي، وبالتالي اليزال يشدد على انه العراب األول لرعاية الالئحة بالتحالف 
مع التيار الوطني احلر في حال تعثر التوافق الذي يرعاه النائب هادي حبيش وركيزته األساســــية 

القوات اللبنانية والتيار الوطني.
احلريري واجلماعة اإلسالمية: استقبل الرئيس سعد احلريري أمس وفدا من اجلماعة االسالمية )ضم األمني 
العام ابراهيم املصري ومسؤول منطقة جبل عامل( وجرى بحث في االشكاالت التي حتدث بني الطرفني في 
اقلي��م اخلروب وضرورة معاجلتها والتوصل الى لوائح وفاقية في إقليم اخلروب، الس��يما في برجا حيث 

النفوذ القوي للجماعة التي تصر على ان يكون رئيس البلدية لها مع نصف أعضاء املجلس البلدي.
تعنايل واملجنسون: أثار الوزير ميشال فرعون في جلسة مجلس الوزراء )من خارج جدول األعمال( 
وضع بلدية تعنايل التي يبلغ عدد املجنسني فيها وهم غير مقيمني وغير مالكني، ضعفي عدد سكانها 
املقيمني واملالكني. ونقل عن الوزير بارود بعد اجللسة ان »موضوع تعنايل مرتبط باالقامة أكثر مما 
هو مرتبط بالتجنيس، ولكون املوضوع دقيقا ويجب أال يأخذ منحى طائفيا، فقد اتفق اجلميع على 

وضعه في عهدة الرئيس احلريري«.
نقص مادي: أظهرت حتالفات االنتخابات البلدية ان األطراف األساسيني تهربوا من خوض معارك وفضلوا 
التوافق العتبارات النقص في التمويل املادي، ذلك على عكس ما حصل في االنتخابات النيابية حيث سجل 

دفع عشرات ماليني الدوالرات لتمويل احلمالت االنتخابية.

أحكام مصرية »قاسية« على »خلية حزب اهلل«: السجن بين الـ 6 أشهر والمؤبد
بعد االنتخابات البلدية والتصريحات »السكودية« العابرة للقارات.. الهموم اللبنانية تتشتت

بلديات 2010
وعد عراقي بإطالق 

سائقين لبنانيين 
محتجزين في العراق

طيارو »الميدل إيست« 
في لبنان يضربون
 24 ساعة اليوم 

 بيروت: وعد السفير العراقي 
   في لبنــان عمــر البرزجني 
بإطـــالق دفعة من الســـائقني 
اللبنانيـــني احملتجزيـــن على 
احلدود العراقية مع شاحنات 
من األسمنت في الساعات القليلة 

املقبلة.
وقـــال ردا على ســـؤال ان 
التوقيف احلاصل ليس من باب 
االعتقال بل للتدقيق والتفتيش 
في ضوء معلومات عن تهريب 
مواد مغلوطـــة داخل أكياس 
األسمنت اللبناني، وأضاف ان 
احلمولة التي فتشت حتى اآلن 
بدت نظيفة. وعدد الســـائقني 
احملتجزيـــن 57 ســـائقا، وقد 
عـــرض مجلس الـــوزراء هذه 

املسألة أمس.

  بيـــروت ـ رويتـــرز: اكدت 
     نقابة العاملني في شـــركة 
طيران الشرق االوسط اللبنانية 
»ميدل ايست« امس ان طياري 
الشركة سيبدأون اضرابا ملدة 24 
ساعة ابتداء من صباح اليوم.

 وقال محمود حوماني نقيب 
الطيارين اللبنانيني إن طياري 
شركة طيران الشرق االوسط 
ســـيبدأون اضرابـــا حتذيريا 
اعتبارا من الســـاعة السادسة 
صباح اليوم »السترجاع بعض 
احلقوق التـــي كانت قد اخذت 
منهم لدى انقاذ الشـــركة عام 
2001«، واضاف حوماني »هذا 
يعني أنه ال تســـيير لرحالت 
لطيران الشرق االوسط خالل 

فترة االضراب«.

صقر لـ »األنباء«: لبنان والعرب لن يوافقوا
على فرض عقوبات ضد إيران في مجلس األمن

سكاف ُمِصر على معركة رد االعتبار.. منفردًا

أسماء البلديات الفائزة بالتزكية
 بيروت: أعلنت وزارة الداخليـــة والبلديات في بيان، ان عدد

    البلديـــات الفائزة بالتزكيـة قد بلغ 56 بلديـة، فيما بلغ العدد 
اإلجمالي ألعضـاء مجالسهــا 579 عضوا، وان املخاتير الفائزيــن 
بالتزكيـــــة 199 مختارا، وأعضاء املجالس االختيارية الفائــزين 

بالتزكيــة 385 عضوا.
 والبلديات الفائزة هي على الشكل التالي:

جبيل: عني الغويبة.
كسروان: احلصني، العذراء والعذر، جورة بدران، املعيصرة، 

فتقا، كفرتيه.
املنت: بيت الككو )قرنة شهوانـ  عني عار(، بياقوت، العطشانة، 

برج حمود، كفرتيه، العيرون، الغابة، ديك احملدي.
بعبدا: حارة حريك، املريجة، بســـابا، جـــورة ارصون، فرن 
الشـــباك، عني الرمانة، حتويطة النهر، حاصبيا، الكنيسة، دير 

احلرف، القلعة، القرية.
عالية: بدغان، حومال، بيصور، عني عنوب، املنصورية ـ عني 
املرج، دير قويل، كفر عميه، شمالن، بليبل، بطلون، عني الرمانة، 

عني السيدة، كيفون، اغميد، الرجمة.
الشوف: الباروك ـ الفريديس، اجلاهلية، اخلريبة، الكحلونية 
الكنيسة، املختارة، باتر، بيت الدين، حارة جندل، حصروت، دير 

كوشة، سرجبال، عميق، عني قنية، مجد املعوش.

بيروت: في تطـــور يعكس 
االفتراق الكامـــل بينه وبني 
ايلي  النائب  العماد عون، أعلن 
الزحلي«  سكاف الئحة »القرار 

)برئاسة جوزف دياب(.
وقـــال »ليس لدينا شـــيء 
ضد األحزاب، ما نقوله هو ان 
البلدية انتخاب  االنتخابـــات 

بيوت«.
وتقول مصـــادر زحلية ان 
سكاف يصر على خوض معركة 
رد االعتبـــار معتبرا انه قادر 
على ذلك من دون حلفائه، وان 
فرصه في الفوز ستكون أفضل 
اذا خاض املعركة على أساس 
عائلي ودفع في اجتاه اقصاء 

األحزاب.
ونقـــل زوار عـــن ســـكاف 
امتعاضه مـــن تعامل »التيار 
الوطني احلر« الذي حاول ان 
يفرض نفسه كوصي على زحلة، 
دون مراعاة تاريخها السياسي 
وقياداتها التاريخية، وبدال من ان 
يسعى العماد عون الى مساندة 
سكاف، عمد مع مسؤولني في 

تياره الى عرقلة مساعيه وفرض 
شروط عليه.

وأشار سكاف الى ان »عون 
حاول ان يتعاطى معي، كما حاول 
مع النائب سليمان فرجنية، الذي 

سعى الى فرض مرشح عليه في 
االنتخابات النيابية«.

ويصر سكاف على استعادة 
الكاثوليكـــي لزحلة  الوجـــه 
باعتبارها عاصمة الكثلكة في 

لبنان اعتقـــادا منه بأنه قادر 
على التقليل من الطابع املاروني 
للمعركة الـــذي يدفع بحلفائه 
في نهاية املطاف الى التسليم 

بشروطه.

عضو كتلة لبنان أواًل .. أكد أن رئيس لجنة اإلعالم واالتصاالت متحمس لفئة دون األخرى بملف الوزير نحاس

عقاب صقر

)محمود الطويل(النائب والوزير السابق ايلي سكاف خالل اعالنه الئحة »القرار الزحلي« أمس 

)محمود الطويل(اقارب عناصر »خلية حزب اهلل« يندبون خارج مبنى محكمة طوارئ أمن الدولة في القاهرة بعد اصدار احكامها على اخللية  )رويترز( الرئيسان سعد احلريري ونبيه بري يتناوالن الغداء في الوسط التجاري أمس


