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الوفد األميركي ألغى زيارات حدودية أخرى: الوفد األميركي 
الذي كان ينوي القيام بجوالت على عدد من املعابر البرية 
األخرى واملطار ومرفأ بيروت، عدل برنامجه بعد التحفظات 

الت���ي أبديت على زيارة املصنع، ولفت���ت مصادر أمنية إلى أن محور جولة 
الوف���د يتركز على عمل مديرية اجلم���ارك، وخصوصا لناحية تفقد طريقة 
التفتيش التي تتبعها املديرية على املعابر، وبطريقة أدق تفتيش الشاحنات 

التي ميكن ان ينقل سالح عبرها.
قضية الوفد كانت أحد محاور احلراك السياسي في األيام املاضية، واألمر 
نوقش داخل مجلس الوزراء، وخصوصا أن معظم األطراف نفضوا أيديهم 
منه، في حني تؤكد الس���فارة االميركي���ة ان زيارة الوفد االميركي الى نقطة 
املصنع احلدودية كانت منسقة مع أجهزة وزارة الداخلية مبا في ذلك جهاز 

األمن العام.
ارتيلاح لزيارة جنبلاط العائلية للرياض: تلخص مص��ادر قريبة من النائب وليد 

جنبالط أجواء زيارته الى اململكة السعودية في أربع نقاط:
� ارتياح سعودي عبر عنه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

لزيارة جنبالط الى دمشق وما انتهت اليه.
� ارتياح جنبالطي الى مسار العالقات السورية � السعودية التي تنعكس ايجابا 

على الوضع في لبنان.
� تش��ارك في القلق واحلذر حيال التهديدات االسرائيلية وضرورة مواجهتها 

بحملة اتصاالت دولية حلماية لبنان.
� طاب����ع عائل��ي للزيارة أضف��اه اصطحاب جنبالط معه جنله تيمور للمرة 

األول��ى الى الرياض، وتقول هذه املص��ادر ان التاريخ يعيد 
نفسه بعد 38 عاما، ففي العام 1972 اصطحب كمال جنبالط 
جنل��ه وليد الى الرياض للقاء امللك فيصل، وحصلت الزيارة 
بترتي��ب من رئيس احل��رس الوطني آنذاك األمير عبداهلل ب��ن عبدالعزيز )خادم 

احلرمني حاليا(.
أشهر حبلى بالتطورات: ترى جهات مطلعة ان األشهر املقبلة حبلى بالتطورات، 
وميضي أحد الوزراء الى التخوف من املستجدات، حتى ان أحد الديبلوماسيني 
الغربيني لفت الى خطورة املرحلة املمتدة من يونيو الى سبتمبر، وتخوف 
م���ن التطورات التي قد حتصل خالل هذه املرحلة، وهذا ما قد يدفع الرئيس 
سليمان الى تعزيز شبكة األمان من خالل زيارات يقوم بها الى عواصم عربية 
وغربية، وقد يزور دمش���ق قبل استئناف اجتماعات هيئة احلوار، وفق ما 

اشارت مصادر وزارية. 
اجلميل: املجلس األعلى السلوري ل اللبناني هرطقلة: يؤكد الرئيس أمني اجلميل 
حتفظه عن معاهدة التعاون واألخوة والتنسيق واملجلس األعلى السوري � اللبناني 
واالتفاقات الثنائية بني البلدين، ويقول: »رمبا للبعض أس��باب سياسية في عدم 
فتح هذه امللفات، لكن ذلك ال يغير في طبيعتها، وهي أنها تتناقض مع الدس��تور 
واخلصوصية اللبنانية، م��ن موقعي القانوني أصف املجلس األعلى بأنه هرطقة 

على صعيد الدستور اللبناني والقانون الدولي وسيادة الدول. 
اتكلوا على اهلل: قال وفد من الطاش���ناق لرئيس املجلس نبيه بري، ان 
»الرئيس سعد احلريري أعطانا عضوين في بلدية بيروت، فما رأيك«؟ أجاب: 

»اتكلوا على اهلل.. أنا نازل مع احلريري«.

معركة »مخاتير« طاحنة في بيروت.. وجعجع يتوعد عون األحد
بيروت ل عمر حبنجر

قبل يومني من فتح صناديق 
االقت���راع للمرحل���ة الثانية من 
االنتخابات البلدية واالختيارية 
التي تش���مل محافظتي بيروت 
والبق���اع، تب���دو النتائ���ج في 
العاصم���ة محس���ومة باملطلق 
لصالح الئح���ة »وحدة بيروت« 
التي تضم »املستقبل« و»14 آذار« 
و»أمل« وحزب الطاشناق األرمني، 
فيما حتاول »الئح���ة البيارتة« 
التي تضم شخصيات اسالمية 
سنية متحالفة مع قوى املعارضة 
كالتيار العوني وحزب اهلل، اثبات 
وجودها من خالل تظهير الئحتهم 

املنافسة.
وفي ظل غياب املعركة احلقيقية 
في بلدية بيروت يحتدم الصراع 
ح���ول املخاتير ف���ي العاصمة، 
بعدما ق���رر حزب اهلل التضامن 
مع التيار الوطني احلر واالنكفاء 
بلديا واالكتفاء بخوض انتخابات 
املختارين واملجالس االختيارية، 
ساحبا مرشحه عن بيروت هاني 
قاسم، شقيق نائب األمني العام 

الشيخ نعيم قاسم.

حزب اهلل النتخاب المخاتير

حزب اهلل اعتب���ر ان التنكر 
للحجم احلقيقي الذي ميثله التيار 
الوطني احل���ر أدى الى تعطيل 
التوافق على مستوى العاصمة، 
ودعا احلزب ف���ي بيان أصدره 
الى املشاركة الفاعلة في انتخاب 
املخاتير واملجالس االختيارية على 
مستوى مدينة بيروت، مؤكدا ان 
اطرافا عدة بدأت تستغل املنافسة 
االنتخابي���ة ملصلحة التحريض 

املذهبي.
املبارزة األش���د ستكون في 
الشطر املسيحي من العاصمة، بني 
املسيحيني في قوى 14 آذار، وبني 
التيار الوطني احلر حيث رشح 
كل م���ن الفريقني لوائح مكتملة 
من 40 مخت���ارا ألربعني مركزا، 
منهم 12 مختارا لكل من األشرفية 
والرميل واملدور و4 مخاتير في 
الصيفي والباقي في احياء بيروت 

األخرى.

البلدي في بيروت انعكس بشكل 
غير مباشر على مجلس الوزراء 
الذي انعقد في القصر اجلمهوري 
مساء امس االول برئاسة الرئيس 
ميشال سليمان، ولم تخل اجللسة 
من السجاالت احلادة من فريقي 
الوطني  »املس���تقبل« و»التيار 
احلر«، مما يؤش���ر الى تصعيد 

سياسي مرتقب.
هذا، وقد شهدت جلسة مجلس 
الوزراء امس االول شد حبال في 
مناقش���ة الكثير من املواضيع، 
خصوصا في موضوع استقالة 
رئيس الهيئة الناظمة لالتصاالت 
كمال شحادة، حيث تطور النقاش 
بني وزير االتصاالت شربل نحاس 
ووزراء تيار املستقبل، اذ اعتبر 
نحاس ان شحادة استقال وحصلت 
عملية تسليم وتسلم، ومتسك 
بوجهة نظره بأن هذه االستقالة 

أصبحت أمرا واقعيا.
واستش���هد ببي���ان الهيئ���ة 
الناظمة الذي وضع االس���تقالة 
في خانة االس���باب الشخصية 
ال املهنية، مس���تنتجا من حملة 
الوزراء عليه انها تتمة للحملة 
التي تس���تهدفه منذ فترة. ورد 
وزراء تيار املستقبل على نحاس 
معتبرين ان املس���ألة ال تقتصر 
على مجرد استقالة، بل االمر يعود 
الى مجلس الوزراء ويطال الهيئة 

الناظمة كلها.
وبينما الت���زم وزراء القوات 
والكتائب واالشتراكي احلياد، سأل 
الوزير املر عن سبب تكبير مسألة 
استقالة موظف، فيما استغرب 
الوزير الصفدي ان تعطى الهيئة 
الناظمة مثل هذه االستقاللية بعد 
اتفاق الطائف الذي أعطى دورا 

أساسيا للوزير.
وعلم ان الرئيس احلريري نبه 
الى ان قبول االستقالة سينعكس 
س���لبا على قط���اع االتصاالت 
والطيران الحقا، فيما تدخل رئيس 
اجلمهورية لفض السجال مطالبا 
بإرجاء بت املوضوع اسبوعني من 
اجل االستماع الى شحادة وفهم 
املعطيات التي حصلت وأدت الى 

االستقالة.

وجتري مشاورات بني »الئحة 
البيارت���ة« و»األحباش« بهدف 
ضمهم ال���ى ه���ذه الالئحة، في 
حني يصر املرشح املنفرد سعد 
الدين الوزان، وهو جنل رئيس 
الوزراء الس���ابق شفيق الوزان 
على مواصلة املعركة مستقال عن 

اآلخرين.
امام  املراقبون هنا  ويتوقف 
مفارقة تتمثل في تصويت ناخبي 
حزب الطاشناق األرمني لالئحة 
البلدية املدعومة  وحدة بيروت 
من قوى 14 آذار، وملرشحي التيار 

الوطني احلر اختياريا.
نائب بيروت عن كتلة املستقبل 
محمد قبان���ي حتدث عن موقف 
ح���زب اهلل الذي ق���رر مقاطعة 
بالتيار  انتخابات بيروت أسوة 
الوطني احلر، واملش���اركة فقط 

الى عزل نفسه مع حليفه الودود 
عن انتخابات بيروت، فإلى مساء 

االحد املقبل وأنت بألف خير.

تأجيل االنتخابات في بلديتين

وكان مجلس الوزراء قرر أمس 
االول تأجيل االنتخابات البلدية 
في بلدتي »تعنايل« واملريجات 
البقاعيت���ني، بناء عل���ى اقتراح 
الرئيس سعد احلريري، بسبب 
ابناء  تعاظم احلساس���يات بني 
البل���دة وحرصا عل���ى العيش 
املشترك، وذلك بعد انسحاب عدد 
من املرشحني في البلدتني بحيث 
بات يس���تحيل اجراء انتخابات 
العيش  حتافظ على مقتضيات 

املشترك.
الوزراء تناول ايضا  مجلس 
ابعاد زيارة الوفد االمني االميركي 

في االنتخابات االختيارية، فقال: 
اعتقد ان احلزب يريد ان يتضامن 
مع حليفه عون، بعدم املشاركة 
في الالئحة التوافقية ورمبا ايضا 
ال يريد خوض معركة في بيروت 
قد تس���بب بع���ض العصبيات 

املذهبية.
التنفيذية في  الهيئة  رئيس 
القوات اللبنانية د.سمير جعجع 
توجه ال���ى العماد عون بالقول: 
أردتها معركة مجالس اختيارية 

في بيروت فلتكن.
وأضاف: لقد رفض العماد عون 
محاورتنا في األسابيع املاضية، 
ف���ي محاولة من���ا للتفاهم على 
املقاعد املسيحية في بلدية بيروت، 
وذلك في رغبة جديدة منه لعزلنا 
واقصائنا، لكن السحر انقلب على 
الساحر وانتهى االمر بالعماد عون 

لنقطة املصنع احلدودية، وقد لفت 
وزير اخلارجية علي الشامي الى 
االصول الواجبة في هذه احلاالت 
وأساسها ابالغ وزارة اخلارجية 
ب���أي زي���ارة مهم���ا كان نوعها 
ومستواها. وزير الداخلية زياد 
بارود، أوضح ان االجهزة االمنية 
املعنية )األمن العام( كانت على 
علم بالزيارة، ووزير الدفاع الياس 
املر قال انه لم يكن مطلعا شخصيا 
على البرنام���ج، لكن زيارة أحد 
املراكز العسكرية متت بالتنسيق 
مع قيادة اجليش، وجاءت ضمن 
االتفاق املتعلق ببرنامج مكافحة 
االرهاب، في حني وضعت وزيرة 
املال ريا احلسن ضمن اطار تزويد 
مركز اجلمارك في املصنع مبعدات 

متطورة.
في أي حال، فإن فشل التوافق 

الطاشناق األرمني يصوّت بلدياً لـ 14 آذار واختيارياً لعون.. وتأجيل انتخابات بلديتين بقاعيتين »حرصاً على العيش المشترك«

)رويترز( طالب مدرسة ارمن يحملون اكليال من الزهور لوضعه على النصب التذكاري للشهداء مبناسبة االحتفال بعيد الشهداء امس

أخبار وأسرار لبنانية

تحدي »الامعركة« البلدية
في بيروت أمام 14 آذار

السجن سنة للبنانية بتهمة محاولة 
تزويد إسرائيل بمعلومات عن رون آراد

بي���روت: رغم ان معركة بي���روت البلدية باتت
محس���ومة، اال ان فريق 14 آذار وجد نفسه أمام 
حتديني يستلزمان رفع درجة اجلهوزية والتعبئة 

الشعبية:
1- التح�����دي األول يتمث��ل ف�����ي رف�ع درج��ة 
املشاركة الشعبي��ة والتصوي��ت، م��ع م��ا يستدعي��ه 
ذلك م��ن كس��ر حال االسترخ��اء والالمب��االة بسب��ب 
أو بحج���ة ان الئحة وحدة بي�����روت فائزة حكما، 
فتيار املس���تقبل يحث على املشاركة الكثيفة إليصال الالئحة 
كامل���ة ومن دون تش���طي��ب ولصيان�����ة »املناصف��ة« بي��ن 
املسلمي��ن واملس���يحيي��ن، ومسيحيو 14 آذار وجدوا أنفسهم 
أمام ضرورة وأهمية رفع حجم املشاركة واألصوات املسيحية 
حتى ال يقال ان هناك مقاطعة مسيحية لالنتخابات، وان الئحة 
وحدة بيروت ال حتظى بتغطية مسيحية وشرعية شعبية في 

املناطق املسيحية.
ويتخوف داعمو الئحة وحدة بيروت من عدم التزام جميع 
أهالي بيروت بالنزول الى صناديق االقتراع لعدم وجود الئحة 
منافس���ة قوية، باالضافة الى خوفهم من ان يشطب الناخبون 
السنة البيروتيون، وهم النسبة الكبرى بني الطوائف البيروتية، 
املرش���حني املسيحيني من الالئحة ظنا منهم انهم »يزيدون من 
جماعة أهل السنة«، كما قالت مصادر في الالئحة، ويعمل »تيار 
املستقبل« والقوى احلليفة له والداعمة لالئحة وحدة بيروت 
البلدية على جتييش ماكينتهم االنتخابية رغم أن فوزها بات 
مضمونا، وذلك بهدف نيل الالئحة أعلى رقم ممكن مقابل بعض 
املرشحني املعارضني الذين بقوا في ميدان املنافسة، السيما من 
املعارضة الس���نية، ومن أجل ضمان حصول أعضاء الالئحة، 
السيما املسيحيني منهم )12 من أصل 24( على أصوات متساوية 
مع زمالئهم املسلمني لتأكيد وفاء رئيس احلكومة سعد احلريري 
بالتزامه ضمان املناصفة بني املسلمني واملسيحيني في املجلس 

البلدي لبيروت.
2- التح��دي الثاني يتمثل في معرك��ة املخاتير التي تبرز 
على نح��و جزئ��ي ف��ي الدائ�����رة الثاني��ة )مناطق االختالط 
الس���ني � الش���يعي � األرمني(، ولكنها تبرز بقوة في الدائرة 
األولى )األش���رفية وتوابعها( بي��ن حتال��ف 14 آذار وحتالف 
عون الطاشن��اق: فعون قال انه أراد معركة املخاتير استفتاء، 
وجعج���ع قال اذا أرادها عون معركة مخاتير فلتكن، وتش���ير 
مصادر الى ان الشريحة الكبرى من مخاتير »املثلث املسيحي« 
ف���ي بي��روت )األش���رفية � الرميل � الصيف���ي( ه��م أقرب في 
عالقاته���م الى مس���يحي��ي 14 آذار، وفي ذه���ن التيار الوطني 
احلر اليوم محاولة لف���رض معادلة اختيارية جديدة في هذه 
الرقعة متهيدا لتكريس موطئ قدم والتأسيس لنواة جديدة له 
بني مخاتيرها، وتؤهله لتحسني موقعه الشعبي في العاصمة 

لالستحقاق املقبل.

بيروت ل يوسف دياب
اصدرت احملكمة العسكرية في لبنان برئاسة العميد الركن 
نزار خليل حكما قضى بسجن اللبنانية غادة العقيلي مدة سنة 
بجرم »االتصال باالس���رائيليني ومحاولة تزويدهم مبعلومات 
عن الطيار االس���رائيلي املفقود في لبنان منذ العام 1988 رون 

اراد«.
وكانت احملكمة العسكرية استجوبت العقيلي امس، حيث نفت 
االخيرة ان تكون تعاملت مع اسرائيل او زودتها مبعلومات عن 
اراد، وافادت بأنها شاهدت على التلفزيون اعالنا جلمعية انسانية 
يقول »من لدي���ه معلومات عن مصير رون اراد عليه االتصال 
على الرقم الظاهر على الشاشة وله جائزة قدرها عشرة ماليني 
دوالر«، وقالت انها اتصلت بالرقم الهاتفي املوجود على الشاشة 
على اساس انه رقم هاتف اروربي »ولم اكن اعلم انه اسرائيلي، 
ولم تكن اصال لدي اي معلومات عن الطيار االسرائيلي، وسبب 
اتصالي هو انني أعول عائل���ة فقيرة وبحاجة الى املال النفق 
عليها«، واكدت انها تكره اس���رائيل ولم تفكر يوما في اخليانة 

او التعامل معها، فهي دولة عدوة.

النائب السابق عقل مرشح 
بلدي والرئيس الحسيني 

مستمر في المقاطعة
بيروت: اعلن النائب السابق

سايد عقل خوضه شخصيا 
االنتخابات البلدية في مدينة 
البت���رون مبواجه���ة الالئحة 
املدعومة م���ن الوزير جبران 

باسيل.
وقال عقل انه سيعلن الئحته 

في غضون ايام.
من جهته الرئيس السابق 
ملجلس النواب حسني احلسيني 
قرر عدم املشاركة في االنتخابات 
البلدية في البقاع لالس���باب 
عينها التي منعته من الترشح 
النيابية، وبينها  لالنتخابات 
ما اس���ماه »التالعب املخزي 
واملعيب لرحلة قانون االنتخاب 

واصالحاته الوهمية«.

ميشال فرعون 

فرعون لل »األنباء«: مطالب عون التعجيزية
تسببت في فشل االئتاف البيروتي

بيروت ل اتحاد درويش
عل����ى مس����افة يوم����ني م����ن 
االنتخاب����ات البلدية في جولتها 
الثانية، خطفت االنتخابات البلدية 
ملدينة بيروت األضواء مع اعالن 
الرئيس س����عد احلريري الئحة 
»وحدة بيروت«، بعد فشل التوصل 
ائتالفية يشارك فيها  الى الئحة 
الوطن����ي احلر« وحزب  »التيار 

اهلل.
وبانتظ����ار ما س����يؤول اليه 
املشهد في انتخابات بلدية بيروت 
الدولة لشؤون  فقد كشف وزير 
مجلس النواب ميش����ال فرعون 
ل� »األنباء« جانبا من االتصاالت 
التي رافقت البحث في االستحقاق 
البلدي ملدينة بيروت، مشيرا الى 
املطالب التعجيزية للنائب عون 
واتباعه أس����لوبا بعيدا جدا عن 
األج����واء التوافقية التي أحاطت 
الالئحة ووضعه س����قفا  تأليف 
عالي����ا في وق����ت كان فيه يتبع 
أسلوبا مرنا في كل املناطق ولم 
يتج����اوب مع الطروح����ات التي 
قدمت له وكان جوابه س����لبيا ال 
بل حاول ان يفاوض باسم الكثير 
من األطراف كحزب الطاش����ناق 

واملعارضة السنية.
وقال الوزير فرعون ان الغداء 
الذي أقامه الرئيس نبيه بري في 
ع����ني التينة على ش����رف رئيس 
احلكومة القطرية الشيخ حمد بن 
جاس����م بن جبر آل ثاني والذي 
جمعه الى الرئيس سعد احلريري 
والنائب ميش����ال عون لم يحقق 
االختراق املطل����وب للتوافق في 
بيروت رغم تدخل الشيخ حمد، 
حيث توجه الرئيس بري في أثناء 
هذه اجللسة بالقول للنائب عون 
ب����دك تتدخل  »دخلك انت ليش 

باألسماء السنية«.
واعتبر الوزير فرعون ان والدة 
الئح����ة »وحدة بي����روت« تركت 
ارتياحا لدى أهل بيروت خصوصا 
التمثيلية  انها حتم����ل الصف����ة 
اجلامعة وصفة املناصفة، الفتا 
الى انه جرى طرح صيغة للتمثيل 
الشامل على »التيار احلر« ولم تلق 
جتاوبا بل كانت األمور معه تصل 
الى احلائط املسدود على الرغم من 
التي قدمت  الطروحات املنطقية 
له وكان دائما يرفع الس����قف الى 
حدود املطالبة ب� 8 أعضاء، مشيرا 
الى ان حزب الطاشناق اعتبر ان 

النائب عون ال ميثله في التفاوض 
وسعى الى ان يفصل نفسه كليا 
من كل املطالب األخرى وكان أي 
حزب الطاشناق شفافا وإيجابيا 
األمر الذي أدى بالنتيجة الى والدة 

الالئحة.
ووصف الوزير فرعون مطالب 
التيار الوطني احلر بأنها تشكل 
استفزازا ألهالي املنطقة وملسيحيي 
14 آذار وللرئي����س احلريري كما 
حصل ف����ي االنتخابات النيابية، 
مش����يرا ال����ى ان النائب عون له 
حسابات وأهداف ال نعرف ما هي 

وطروحات ال مبرر لها سوى انها 
ليست حسابات ملصلحة املسيحيني 
وليس����ت ملصلحة العاصمة وال 

للوفاق.
ان  الوزي����ر فرعون  وأعل����ن 
الرئيس بري لم يتحدث في أثناء 
التشاور إال عن احلصة الشيعية 
ولم يطالب بأي أمر ولم يحاول 
التفاوض عن أحد وكان متعاونا 
في اجتاه تشكيل الئحة ائتالفية 
ان����ه كان بإمكان  توافقية، وأكد 
النائب عون وحزب اهلل ان يكون 

لديهما هذا النفس التفاوضي.
ورأى ان املوقف الذي اتخذه 
عون مبقاطعة االنتخابات البلدية 
ف����ي بيروت ومعه حزب اهلل هو  
»خيارهما ألن لديهما حساباتهما 
وهم أحرار في هذا املوقف«، الفتا 
في هذا املجال الى انه »كانت هناك 
فرص����ة لتمثيل ح����زب اهلل في 
الالئحة«. وعما إذا كانت بيروت 
ذاهبة ال����ى معركة انتخابية قال 
الوزير فرعون انه ال وجود ملعركة 
لدينا ألننا من األس����اس أردناها 
توافقية ووضعن����ا عناوين لها 
تنطلق من عدم تقسيم العاصمة 
كما أراد عون، ألن بيروت عاصمة 

كل لبنان وما يطرح من تقسيم 
لها يؤدي الى املثالثة التي تؤدي 
الى إسقاط املناصفة بني املسلمني 
واملسيحيني، ثم مصلحة مدينة 
بيروت في احلفاظ على وحدتها 
وعلى العيش املشترك الذي تعبر 

عنه العاصمة بيروت.
ولف����ت الوزير فرع����ون الى 
ضرورة احت����رام مبدأ املناصفة 
والتأكيد على وحدة العاصمة التي 
أرادها عون 3 دوائر، وأكد ان كتلة 
»القرار احلر« أو النواب املسيحيني 
في دائرة بيروت األولى هم املمثل 
الشرعي والوحيد ملسيحيي بيروت 
النيابية  بنتيج����ة االنتخاب����ات 
األخيرة حيث نالوا أكثر من %60 
الناخبني املسيحيني  من أصوات 

من غير األرمن.
أما عل����ى صعي����د انتخابات 
املخاتي����ر الس����يما ف����ي منطقة 
األش����رفية الرميل والصيفي أكد 
الوزير فرعون حصول مواجهة بني 
مسيحيي 14 آذار من جهة وعون 
من جهة ثانية وإن لم تكن املواجهة 
سياسية في هذا اإلطار فانها حتمل 
الطابع السياسي، مشيرا الى لوائح 

مدعومة من 14 آذار.

وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أكد أن الئحة »وحدة بيروت« تركت ارتياحًا لدى الشارع

مصادر: زيارة الحريري لدمشق هذا الشهر
والعاقة مع سورية لم تكن يوماً جيدة كما هي اآلن

بي����روت: جتزم ش����خصية مقربة م����ن الرئيس
احلريري وكان لها دورها في نقل رسائل مباشرة 
بني بيت الوسط وقصر الرئاسة السورية ان زيارة 
احلريري الى سورية برغم الغبار الذي ينثر في أجوائها 
والعراقيل التي توضع في طريقها، باتت على وشك 
ان تتم في وقت ما خالل الش����هر اجلاري، »فاملسألة 
مسألة وقت قصير«. وتضيف تلك الشخصية الوثيقة 
الصلة باحلريري: »تستطيع الناس ان تقول ما تشاء، 

ويستطيع املتضررون ان يرسموا السيناريوهات التي 
تعكس رغباتهم قدر ما يشاؤون، وليس في إمكان أحد 
ان مينعهم م����ن ذلك، ولكن الواقع خالف ذلك متاما، 
ونحن مسؤولون عما نقوله، الصورة عندنا واضحة 
فال يوجد أي فتور على اإلطالق، وأكثر من ذلك، فإن 
العالق����ة لم تكن في يوم من األيام جيدة بقدر ما هي 
اآلن، نحن متأكدون من ذلك ودمشق أيضا، فالعالقة 

أكثر من جيدة، واأليام املقبلة ستثبت ذلك«.

ري
خبا

ل إ
حلي

ت

سكاف تعّلم الدرس
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بيروت: توقع السياسي والكاتب دافيد ت
عيسى ان  تفوز الئحة النائب السابق 
ايلي سكاف في زحلة كاملة ومن دون أي 
خرق، وق����ال: »هناك 3 لوائح حتى اآلن 
تخوض انتخاب����ات بلدية زحلة: الئحة 
يدعمها الوزير الياس س����كاف برئاسة 
جوزيف دياب املعلوف والئحة مدعومة من 
قوى 14 آذار ويترأسها اسعد زغيب وهناك 
الئحة يترأسها وليد شويري«، واعتبر ان سكاف وقف 
عند رأي الزحليني واحترم ارادتهم وخاض املعركة 
البلدية باسم زحلة والزحليني مستعيدا القرار الزحلي 
احلر، وبالتالي لم يعد لدى قوى 14 آذار أي س����بب 
حملاربة سكاف وانهم اخطأوا في قرارهم بدعم الئحة 
زغيب وعدم ترك العائالت الزحلية تختار ممثليها، 
واضاف عيسى ان الكثير من أبناء زحلة ندموا ألنهم 
لم يصوتوا لس����كاف في االنتخابات النيابية، وهم 
اآلن س����يصوتون ضد الئحة أسعد زغيب، وأوضح 

ان س����كاف درس األسباب التي أدت الى خسارته في 
االنتخابات النيابية، وبدأ يعد للمعركة البلدية. واعتبر 
أن وليد شويري سيأخذ اصوات 14 آذار ألن الناس ال 
حتب االنتهازيني والذين يغيرون مواقفهم ملصاحلهم 
الشخصية واخلاصة وهذا عائق كبير امام اسعد زغيب 
والئحته، الس����يما ان سكاف خاض لدورتني معركة 
زغيب وفي أصعب الظروف، والوفاء يقضي بأن يكون 
زغيب الى جانب س����كاف في معركته هذه. من جهة 
أخرى، كشفت مصادر سياسية في زحلة ان من بني 
اللوائح الثالث التي تتنافس على رئاسة بلدية املدينة 
الئحة ال تش����ارك في املعركة بهدف الفوز امنا لدعم 
الئحة أخ����رى اتفقت معها من حتت الطاولة خلطف 
األصوات من طريق الئحة مدعومة بقوة، كما كشفت 
ان حتالفا حتت الطاولة جار بني سكاف وفتوش، وان 
هناك اتص����االت جارية لتأمني تصويت أنصار عون 
لالئحة س����كاف مع شطب اسم منها ملصلحة مرشح 

التيار أنطوان بو يونس. 


