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 اس�تياء أميركي من احلكوم�ة: أبلغت جهات ديبلوماسية اميركية 
الى جهات لبنانية »مسؤولة« استياء وحتفظ اإلدارة االميركية 

حيال موقفني صدرا عن احلكومة اللبنانية أخيرا:
ـ األول صدر عن رئيس احلكومة سعد احلريري عندما قارن 
بني ما يقال عن أزمة صواريخ ســـكود وأســـلحة الدمار الشامل 
في العراق )التي اتخـــذت منها الواليات املتحدة ذريعة الحتالل 
العراق(. وكان مساعد وزيرة اخلارجية االميركية جيفري فيلتمان 
أثار املوضوع في اتصال مع مستشـــار احلريري د.محمد شطح 

وحصل منه على التوضيحات الالزمة.
ـ الثاني صدر عن وزير اخلارجية علي الشامي الذي أبلغ رئيس 
بعثة لبنان في نيويورك السفير نواف سالم ان لبنان يقف ضد 

مبدأ فرض عقوبات على ايران.
 أكثرية جديدة: يقول مصدر سياس��ي مقرب من دمشق ان النائب 
وليد جنبالط حس��م خياراته نهائيا في اجتاه سورية وحزب اهلل، ولم 
تكن قيادة حزب اهلل لتأخذ على مسؤوليتها فتح طريق دمشق امامه، 
ولم تكن القيادة الس��ورية لتس��تقبله متجاوزة املرحلة السابقة بكل 
مضامينها لو لم تصال الى قناعة بأن جنبالط اصبح في املوقع النقيض 
الذي اختاره في العام 2005، وحسب هذا املصدر، فان ما يعلنه جنبالط 

م��ن مواقف واضحة ومنس��جمة مع خياراته 
اجلديدة – القدمية يعتبر جيدا ولكنه ليس كافيا 
الن املطلوب في املرحل��ة املقبلة افعال وليس 

اقواال، وخطوات عملية تصب في تظهير االكثرية اجلديدة السياسية 
والنيابية واحلكومة.

معلومات غير مريحة: ينقل وزير بارز عن ديبلوماسي غربي تخوفه 
مـــن املرحلة املقبلـــة وقلقه من األجـــواء الضاغطة التي حتاول 
اســـرائيل فرضها على املنطقة، والتي قد تدفع الوضع الى حافة 
االنفجار الكبير، ويشـــير الديبلوماســـي الى ان املعلومات التي 
ميلكها أكثر من ديبلوماســـي غربي غيـــر مريحة، وتتحدث عن 
احتمال كبير حلصول عمل عسكري في املنطقة انطالقا من الساحة 
اللبنانية. وميضي بعض الديبلوماسيني الى حتديد تواريخ بني 
يونيو وســـبتمبر، ولذلك يقول هؤالء ان ما ينشر حول احملكمة 
من معلومات يشـــير الى وجود توجيه غير ســـليم والى امكان 
حصـــول اضطرابات تعمل على جتميد احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان لكشـــف قتلة الرئيس احلريـــري ورفاقه، وفي رأي أحد 
السياســـيني ان هناك ثالثة مواضيع من شأنها ان تفجر الوضع 
على الســـاحة اللبنانية: امللف النووي، وملف احملكمة الدولية، 

وامللف الفلسطيني. ويقول ان كل ملف من 
هذه امللفات قادر على ان يترك تداعيات على 
الســـاحة وان يؤدي الى تفجير الوضع اذا 
لم يتم حتصني الســـاحة وصونها خارجيـــا والعمل على وضع 
ضوابط ملنع حصول تداعيات لهذه امللفات أو سواها. وان املعلومات 
التي ميلكها أكثر من طرف سياســـي غير مريحـــة فيما يتعلق 
باملرحلة املقبلة، وان احتمـــاالت املواجهة تطغى على احتماالت 
الهدوء اال اذا جنحت احملاوالت التي جتري داخل اسرائيل لالتيان 

بحكومة جديدة وابعاد نتنياهو عن احلكم.
 هل تتغير احلكومة؟ تبدو الساحة اللبنانية في وضع االنتظار االيجابي 
جتاه دمش��ق رغم ان الكالم ح��ول التغيير احلكومي في لبنان يضج 
في الكواليس الديبلوماس��ية، وبدا ان باري��س التي تراقب بقلق هذا 
املنحى نصحت كبار املسؤولني اللبنانيني السيما الرئيس سعد احلريري 
بعدم اثارة دمشق وسلوك درب االيجابيات معها وكسب الوقت وصوال 
الى اخلريف املقبل لتج��اوز احتماالت التغيير احلكومي بالتزامن مع 

املفاوضات السورية - االميركية حول العراق.
وال يخفى في الوس��ط السياس��ي ان ثمة رهانا على ان استمرار 
سقوط احلكومة في استحقاقي املوازنة أو التعيينات من شأنه ان يكرس 

التغيير أو التبديل احلكومي، ويثبت موعده على أبواب الصيف اآلتي، 
ذلك ان كثرة االهتزازات املتوقعة بعد االنتخابات البلدية واالختيارية، 
ب��دءا وليس انتهاء مبوجة عارمة م��ن االضرابات العمالية ذات الطابع 
املطلبي واالجتماعي، قد تش��كل مناس��بة توظيفي��ة كي يتحقق هذا 
التغيير أو التبديل احلكومي، وال يخفى ان دمشق تتطلع الى حكومة 
أكث��ر التصاقا بها تتيح لها من جهة حصر كل أوراق القوة، ومن جهة 
أخرى تسييل وتثمير حوارها مع الواليات املتحدة االميركية وخطواتها 
في العراق وفلس��طني واليمن. وال يتحقق هذا التسييل أو يكتمل من 
دون ارساء معادلة حكومية جديدة ال حتتمل من وجهة النظر السورية 
املعادالت الهندسية القدمية والتي فاتت بفوات مبرراتها، كال� 5-10-15 
وما س��بقها. كما ال يخفى ان هذا التطلع الس��وري قد يكون بابا من 
أبواب الضغط على رئاس��ة احلكومة في اجتاه احداث ما تراه دمشق 
مناسبا من تغييرات في االدارة السياسية واحلكومية اللبنانية، عشية 
الزيارة املرتقبة للحريري الى العاصمة الس��ورية، وثمة من يعتقد ان 
دمشق تقرن هذه الرغبة وتترجمها لبنانيا مبجموعة من اخلطوات، لن 
تكون آخرها التجمعات السياسية املنوي انشاؤها وتطويرها لتواكب 
املرحلة املقبلة، ولتكون احدى أذرعها التنفيذية، نيابيا وسياسيا، ورمبا 

حكوميا في مرحلة الحقة.

بلديات جبل لبنان: جبيل »أم المنازالت« .. واالشتراكيون صوّتوا للعونيين في الشوف
اتسمت بالهدوء في كسروان والمتن األعلى.. وبالمعارك النسبية في الحدث والدامور وسن الفيل.. وبارود أكد أنها تمت بديموقراطية

..والرئيس األسبق أميل حلود يدلي بصوته في بعبدات

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان يبتسم خالل االدالء بصوته في عمشيت أمس..والنائب جورج عدوان يقترع في دير القمر

النائب ميشال املر محموال على االكتاف بعد ادالئه بصوته في بتغرين

النائب دوري شمعون خالل تصريح له على هامش االنتخابات البلدية

رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال مرشح »املستقبل« لبلدية بيروت بالل حمد في قريطم أمس رئيس بلدية بحمدون أسطه أبورجيلي يدلي بصوته في البلدة

بيروت: في استحقاق داخلي
اختلطت فيه العائلية والقبلية 
باخليارات احلزبية والسياسية 
اقفلت امس صناديق االقتراع أمام 
نحو 800 ألف ناخب في محافظة 
جبل لبنان في إطار املرحلة األولى 
من االنتخابات البلدية واالختيارية 
وفي يـــوم انتخابي طويل متيز 
بالهدوء في بعض القرى وباملعارك 
الشرسة في بعض املدن الكبرى 
مثل جبيل وسن الفيل واحلازمية 

واحلدث ودير القمر وبرجا.
مدينـــة جبيـــل شـــهدت »أم 
املنازالت« االنتخابية بني الئحة 
يرأسها زياد حواط، مدعومة من 
داعمني خلط رئيس اجلمهورية 
و»الكتلة الوطنية« وقوى 14 آذار 
والعائالت مع الئحة أخرى برئاسة 
الوزير السابق جان لوي قرداحي 
املدعوم من »التيار الوطني احلر« 
و»املردة« و»حزب اهلل« و»البعث« 

و»القومي«.
وقد اكد رئيس كتلة االصالح 
العماد ميشـــال عون  والتغيير 
باالضافة الى مسؤولني كثر داخل 
التيار ان املـــال االنتخابي طغى 
في جبيـــل داعيا جميع االنصار 
للتصويت بكثافة لقطع الطريق 

امام عمليات البيع والشراء.
اما في املنت االعلى فقد اختلط 
احلابـــل بالنابل فبعض البلدات 
شـــهدت توافقـــات باجلملة بني 
الفرقاء وبعضها خاضت  جميع 
شبه معارك على عكس الساحل 
املتني الذي شـــهد منازلة كبيرة 
بني التيار الوطني احلر والقوات 

اللبنانية ولكنها بقيت هادئة.
وصعودا الـــى قضاء بعبدا ـ 
عالية فاملشهد لم يختلف كثيرا 
التي شـــهدت  املناطق  عن باقي 
توافقـــات جماعيـــة او منازالت 
عائلية، باستثناء بلدية احلدث 
التي شـــهدت معركـــة قوية بني 
العونيني والقواتيني ولكن هذه 
األجواء اختلفت كليا في الشوف 
القمر مدينة  وحتديدا في ديـــر 
النائـــب دوري شـــمعون والتي 
اعلنت في اللحظات االخيرة عن 
تشكيل الئحتني متنافستني بني 
التيار الوطني احلر وقوى 8 اذار 
بني ان كانت االجواء التوافقية قد 

سادت في االسابيع االخيرة.
وفي هذا السياق اعتبر النائب 
دوري شـــمعون انـــه »ال وجود 
انتخابية بلدية تســـمى  ملعركة 
إمنائيـــة ويجب أال نضحك على 
بعضنا، صحيح أن البلديات عملها 
إمنائي ولكن املعارك سياسية«.

وعن رأيـــه مبوقف »احلزب 
االشتراكي« الداعم لالئحة الثانية 
املنافسة قال شمعون »أتأسف من 
هذا املوقف ولكن كان منتظرا وال 

أتعجب من ذلك«.
وأضاف: »نحن سعينا للتوافق 
في دير القمر، واالشتراكيون كانوا 
حاضرين، واملوضوع يعنيهم وهم 

من يقرر كيف سيتصرفون«.
وفـــي الدامـــور دعـــم التيار 

إلـــى مواكبة  بـــارود  ولفت 
مراقبـــني محليـــني للعمليـــات 
االنتخابية مع وجود عدد قليل من 
املراقبني الدوليني، داعيا املراقبني 
إلى عدم االكتفاء بإعداد تقرير عن 
انتهائها وإمنا  االنتخابات عقب 
اإلبالغ عن أي مخالفة حتى تتم 

معاجلتها.
ويبلغ عدد الناخبني في جبل 
لبنان 795 ألـــف ناخب تنافس 
على متثيلهم بلديا 9559 مرشحا 
على مقاعد 257 مجلسا بلديا من 
أصل 313 مجلســـا وذلك بعدما 
فـــازت 56 بلدية بالتزكية وبلغ 
عدد أعضاء مجالسها اإلجمالي 

579 عضوا.
كما فاز بالتزكية 199 مختارا 
فـــي املجالـــس  و385 عضـــوا 
االختيارية وقد جاء عدد املرشحني 
أقل من  للمجالـــس االختيارية 
املقاعد املتاحـــة لهم اذ بلغ 921 
مرشحا لـ 1377 مقعدا. واتخذت 
أمنية  الداخلية إجراءات  وزارة 
مشـــددة لضمان حرية االقتراع 
في وقت كان فيه الصراع العائلي 
الغالب على هذه االنتخابات. لكن 
الصراع السياسي لم يغب عنها 

أيضا.

اللبناني زياد بارود ارتياحه لسير 
عمليــــات االنتخابات، مؤكدا أنها 
متت وفق املعايير الدميوقراطية 

واخلطة اإلدارية واألمنية.
وأشار بارود إلى أن أجهزة وزارة 
الداخلية تلقت عددا من الشكاوى 
ومتت معاجلتها على الفور، معتبرا 
أن معظم هذه الشــــكاوى اتسمت 
باستفسارات حول بعض األمور 
أكثر منها  الفنية واللوجســــتية 

مبعنى الشكاوى.

االجواء هادئة حيث شهدت العملية 
االنتخابية في جونية تنافسا بني 
الئحة ائتالفية مكتملة برئاســـة 
أنطوان فـــرام مدعومة من نعمة 
أفرام، القـــوات اللبنانية، التيار 
الوطني احلر، الكتائب، منصور 
غامن البون، فريد هيكل اخلازن، 
وفارس بويز وبني الئحة مقابلة 
مكتملة برئاســـة جوان حبيش 

مدعومة من بعض العائالت.
 من جهته، أبدى وزير الداخلية 

الوطنـــي احلر واحلزب التقدمي 
االشتراكي الئحة برئاسة فادي 
حنني في مقابل الئحة برئاســـة 
العميد فريد  أبومرعي مدعومة 

من »القوات«.
اما فـــي اقليم اخلروب قضاء 
الشوف فقد شـــهدت بلدة برجا 
معركة شرسة بني تيار املستقبل 
واجلماعـــة االســـالمية في حني 
اكتسبت املعارك االخرى في القضاء 
صفة العائلية وفي كسروان كانت 

سليمان أدلى بصوته في عمشيت: 
سأدعم الناجحين أيًا كان انتماؤهم

من أجواء الحدث

الرئيـــس  أدلـــى  ـ وكاالت:  بيـــروت 
اللبناني ميشال سليمان أمس بصوته 
في االنتخابات البلدية في بلدته عمشيت 
بقضـــاء جبيل في شـــمال لبنان، واصفا 
في تصريحـــات للصحافيني االنتخابات 
البلدية بأنها تنافس إمنائي بالدرجة األولى 
وتخالطها السياســـة في بعض األحيان 
مؤكدا أن التنافس ســـينتهي لدى إقفال 
الصناديق ليبدأ بعدهـــا على الفور دور 

املجالس املنتخبة في عملية اإلمناء.
وأشار سليمان إلى انه كان يرغب في 
اجراء هذه االنتخابات وفق قانون إصالحي 
مبديا األمل في أن جترى في الدورة املقبلة 
وأن تكون هناك حصة معينة للمرأة في 
املجالس البلدية وتطبيق الالمركزية االدارية 
ومكافحة الفساد واتاحة املجال للمغتربني 

للمشاركة في العمليات االنتخابية.
أما عن تقييمه لالنتخابات فقد أشـــار 
ســـليمان الى انها عمليـــة دميوقراطية 
واملطلوب فيهـــا التأكيد على مبدأ تداول 

السلطة.

ولدى ســـؤاله عـــن انشـــغال لبنان 
باالنتخابات رغم التهديدات االسرائيلية 
باحلرب عليه قال الرئيس سليمان »نحن 
أمام حتد الثبات ان لبنان يستطيع تطبيق 
الدميوقراطية في أي ظرف ولن نتوقف 
عن احلياة في ظل التهديدات االسرائيلية 

ألن هذا ما تريده اسرائيل«.
واعتبر سليمان ان اسرائيل تريد جتميد 
االوضاع في لبنان لكن لبنان ســـيثبت 
منوذجه وطابعه الدميوقراطي في تطبيق 
الدميوقراطية ومواصلة مسيرة  اآلليات 

االمناء.
وشـــدد على إجـــراء االســـتحقاقات 
االنتخابية ســـواء البلديـــة أو النيابية 
أو النقابيـــة فـــي مواعيدهـــا وبالطرق 
الدميوقراطية داعيا الناخبني الى التنافس 
الشريف والدميوقراطي ومؤكدا انه سيدعم 
الناجحني مهما كانت ميولهم ومحذرا أي 
فريق لم يحالفه النجاح من االنكفاء مشددا 
على ان البالد حتتـــاج الى جهود جميع 

أبنائها.

إش�كال في ضبيه: حصل في ضبيه اشكال 
بني مندوبي املرشحني والقوى األمنية على 
خلفيـــة طلب القوى األمنيـــة من املندوبني 
اخلروج من قاعات االنتخاب وهو ما رفضه 

املندوبون باعتباره مخالفا للقانون.
»م�ن حقي«: اعلنت »حمل��ة حقي« مواكبتها 
عملية االقتراع في جبل لبنان، من خالل متطوعيها 
الثابتني واملتجولني، لرصد االنتهاكات احلاصلة 
في ح��ق الناخبني املعوقني، ودعم املرش��حني 
املعوقني على اختالف انتماءاتهم، وأنها خصصت 

نقاط مراقبة ثابتة في املراكز.

خرق قانوني: افادت تقارير صحافية »بأن 
رئيس قلم في احدى الغرف في مبنى بلدية 
العقيبة في قضاء جبيل رفض تعداد الظروف 
امام املندوبني، لكن رغـــم ذلك فان العملية 

االنتخابية سارت بشكل طبيعي.
انتخابات الصدفة: رأى رئيس تيار »التوحيد« 
الوزير األسبق وئام وهاب ان اجلميع فوجئوا 
باالنتخابات البلدية والكل كان ال يريد ان حتصل 
وهي حصلت بالصدفة. واعتبر وهاب في حديث 
الذاعة »النور« اننا امام مش��هد سياس��ي جيد 

وسيحتاج الى اشهر ليتبلور.

رئيس بلدية بحمدون: نعد المصطافين 
بتحقيق خدمات إضافية

بلــــدة  شــــهدت  بيــــروت: 
بحمدون في قضاء عالية اقباال 
كثيفا مــــن قبل االهالــــي لالدالء 
بأصواتهــــم الختيــــار املجلــــس 
البلدي اجلديد، على الرغم من ان 
املعركة شبه محسومة نظرا للثقة 
والتأييد الكبيــــر الذي يتمتع به 
أسطه ابورجيلي والذي جتسد في 
انتخابه ملرتني على التوالي رئيسا 

للبلدية.
ابورجيلي وفي سياق مواكبة 
اليوم االنتخابي الطويل جدد تأكيده 
على تقدمي املزيد في واليته اجلديدة 
ووعد اهالــــي البلدة واملصطافني 
بتحقيق خدمات اضافية ترفع من 
شأن محطة بحمدون وحتولها الى 

بلدة منوذجية.

 الحريري بارك ترشح بالل حمد لرئاسة بلدية بيروت
بيــــروت: اســــتقبل رئيس مجلس الــــوزراء ســــعد احلريري في 
»قريطم« املرشح النتخابات املجلس البلدي في بيروت بالل حمد، 
الذي قال: »أردت أن أعلن ترشحي لالنتخابات البلدية من منزل الرئيس 
الشــــهيد رفيق احلريري، واليوم شــــرفني الرئيس سعد احلريري، 
مبباركة هذا الترشح، كوني أنتمي إلى مدرسة رفيق احلريري، فأنا من 
أوائل خريجي مؤسسة احلريري ورئيس جمعية متخرجي مؤسسة 
احلريري منذ تأسيسها، وهذا يعني أنني أنتمي إلى مدرسة الرئيس 
الشــــهيد رفيق احلريري«.  وأضاف حمد »أنا بترشــــحي هذا أعاهد 
بيروت وأهلها، أبناء مدينتي، أن أكون على قدر املسؤولية، وأن أقدم 
كل ما لدي من خبرة ومقدرة تقنية وعلمية وفكرية وإمنائية خلدمة 
مدينة بيروت، فبيروت هي درة الشرق وهي احلاضنة لكل اللبنانيني، 
وعانت وتأملت وفرحت وهي في حاجة إلى جهود جميع أبنائها، مدرسة 
رفيق احلريري التي أنتمي إليها هي مدرسة التسامح والوفاء والعلم 
واألخالق، وهي مدرسة االعتدال والوحدة الوطنية، ومن هنا إصرارنا 
على أن تكون الئحتنا بإذنه تعالى »الئحة وحدة بيروت«، والتي متثل 
النســــيج اللبناني، كون بيروت هي احلاضنة جلميع اللبنانيني، كما 
أن مدرسة رفيق احلريري هي مدرســــة اإلمناء واالعمار، وأنا أعاهد 
»البيارتة« أبناء مدينتي على اســــتمرار االمنــــاء واالعمار في مدينة 

بيروت، بل أن تتسارع وتيرته وننقله من عصر إلى عصر«.

أخبار وأسرار لبنانية


