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لبنان يترقب معارك »كسر العظم« في »بلدية« زحلة و»مخاتير« بيروت 
بيروت ـ عمر حبنجر

اليوم األح����د موعد اجلولة 
البلدية  الثانية من االنتخابات 
ف����ي محافظتي  واالختياري����ة 
العام  املناخ  بيروت، والبق����اع 
في بيروت بارد بلديا وس����اخن 
اختياريا، اما في البقاع فحرارة 
املعركة في زحلة قاربت درجة 

الغليان.
املخاتي����ر، عن����وان الصراع 
االنتخابي ب����ن 14 آذار والتيار 
الوطني احلر في اجلانب املسيحي 
من العاصمة، اما انتخاب املجلس 
البلدي، فقد خرج من الشوط، 
تبعا النعدام املنافسة بوجه الئحة 
تيار املستقبل بعد مقاطعة حزب 
اهلل والتي����ار العوني واقتصار 
احلراك االنتخابي معركة على ضد 
التشطيب وتشجيع الناخبن على 
التوجه الى صناديق االقتراع، كي 
تنجح الالئحة بأكملها، وبنصفيها 
املس����لم واملس����يحي كما يشدد 

الرئيس سعد احلريري.
رئيس احلكومة سعد احلريري 
وخالل رعايته عشاء جلمعيات 
خيرية في فندق الفينيسيا، جدد 
أهالي بي����روت للنزول  دعوته 
بكثافة الى صناديق االقتراع اليوم 
األحد، من اجل التصويت على 
الئحة »وحدة بيروت«، محذرا 
من فخ يهدف الى ضرب املناصفة 
في العاصمة، متهيدا لتقسيمها 

في االنتخابات املقبلة.
وج����دد احلري����ري دع����وة 
البيروتين الى االنتباه وحتمل 
املسؤولية ألن هناك من يحفر 
لنا فخا اس����مه عدم النزول الى 
صناديق االقتراع، من اجل افساح 
املجال امام التشطيب، والتشطيب 
بدوره يفس����ح املج����ال لضرب 

املناصفة في املجلس.

معركة المختارين

أما على صعيد معركة املخاتير 
فق����د أكد قيادي ب����ارز في تيار 
املس����تقبل لصحيفة »السفير« 
ف����وز 12 مختارا ملس����يحيي 14 
آذار في األش����رفية مقابل صفر 

للتيار الوطني احلر وفوز أربعة 
مختارين ل� 14 آذار في الصيفي 
مقابل صفر للتيار الوطني احلر، 
اما في محلة الرميل فس����تكون 

هناك معركة حقيقية.
ولوحظ ان الرئيس احلريري 
ل����م يتطرق ف����ي خطب����ه الى 
االنتخابات االختيارية حاصرا 
البلدية في  همه باالنتخاب����ات 
بيروت، رغم تركيز العماد ميشال 
عون على هذا اجلانب ومشاركة 
ح����زب اهلل، الى حد ما معه في 
بعض احياء بي����روت، العتقاد 
رئي����س احلكوم����ة ان »معركة 

املخاتير« أهلية مبحلية.
من جهت����ه، أكد عضو تكتل 
»اإلصالح والتغيير« النائب آغوب 
بقرادونيان في حديث لتلفزيون 
الطاش����ناق  ان  »أو.تي.ڤ����ي« 

اليوم األحد  بيروت خصوصا، 
قال جنب����الط: ما يهمني هو ان 
يأتي رئيس بلدية مع فريق عمل 
يحافظان على ما تبقى من املباني 
القدمية واملس����احات  التراثية 
اخلضراء ضمن مشروع يوفق 
بن السكن والعيش الكرمي في 
محيط سليم، فضال عن وضع 
خط����ة للتنظيم املدني، لذلك ما 
أطلبه وأريده هو احلفاظ على 

االحياء التراثية.
م����ن جهته، رئي����س القوات 
اللبنانية س����مير جعجع متنى 
لو بقيت معرك����ة البلديات في 
اطارها االمنائي االختياري، وقال 
ان البعض شاء ان تأخذ ابعادا 
سياسية جتعلنا نتصرف على 
هذا األساس، آمال ان تخاض هذه 
املعركة باحلد األدنى من الروح 

زحلة ان االجواء ال توحي بالراحة 
ملا ق����د تفرزه صناديق االقتراع 
لدى اي من القوى املنغمسة في 

االستحقاق البلدي.
ونقلت »النشرة« عن األوساط 
ترجيحها ان تصب النتائج في 
خانة ع����دم فوز اي من اللوائح 
ال� 3 بالكامل وحصول خروقات 
بحيث ينتج مجلس بلدي بتالوين 

عدة.
وكشفت ان الساعات األخيرة 
املتبقية على موعد فتح صناديق 
االقتراع شهدت اكثر من محاولة 
توفيقية بينهم����ا دمج الئحتي 
أس����عد زغيب ووليد شويري 
وتداور الرئاسة 3 سنوات لكل 
منهما، فيما سجلت محاولة أخرى 
إلقناع شويري باالنسحاب من 
خ����الل اتص����االت أجرتها قوى 

س����يخوض معركة كسر العظم 
الختيار املخاتير في بيروت الى 
جانب التيار الوطني احلر رغم 
البل����دي ومتثيليه في  حتالفه 

الئحة وحدة بيروت.
وتوق����ع بقرادونيان معركة 
قاسية في األشرفية، داعيا الى 
متريرها بدميوقراطية، ولتعبر 

الناس عن رأيها بحرية.

الحريري وجنبالط

الرئيس احلري����ري كان قد 
التقى مساء امس االول رئيس 
اللق����اء النياب����ي الدميوقراطي 
وليد جنب����الط بحضور وزير 
االش����غال العامة والنقل غازي 

العريضي.
وع����ن نظرت����ه الى مس����ار 
االنتخابات البلدية في لبنان، وفي 

الرياضية واألخالقية.

زحلة على نار

وخالفا ل� »الالمعركة« البلدية 
في بيروت تكتسب معركة مدينة 
زحلة اليوم طابعا سياسيا بامتياز 
وستترك نتائجها تداعيات على 
الصعيدين املسيحي واللبناني 
خاصة ان التقديرات تشير الى ان 
الفوارق ستكون ضئيلة للغاية 
بن الالئحتن االساسيتن وهما 
الئحة اسعد زغيب املدعومة من 
14 آذار والئحة الياس س����كاف 
االقرب الى املعارضة اضافة الى 
الالئحة املستقلة بزعامة وليد 

شويري.
وقد أوضحت أوساط زحلية 
مطلعة على مس����ار حتضيرات 
االفرقاء املشاركن في انتخابات 

سياسية مع نعيم املعلوف عم 
شويري، الذي أبلغ هؤالء ان ثمن 
انسحاب شويري هو انسحاب 
أسعد زغيب في املقابل، فتوقفت 
عند هذا احلد االتصاالت منذرة 

مبعركة كسر عظم طاحنة.
وإلى جانب زحلة تشهد بعض 
انتخابيا  البقاع تنافس����ا  قرى 
فيما حس����م حزب اهلل وحركة 
ام����ل توافقيا املع����ارك في مدن 
وبلدات بعلبك والهرمل، والتي 
فازت مجالسها البلدية بالتزكية 
اضافة الى 31 بلدة في بعلبك � 

الهرمل.
وأك����د بيان مش����ترك صدر 
ع����ن قيادتي ام����ل وحزب اهلل 
ان التحال����ف بن القيادتن كان 
السباق في اجناز حاالت التوافق، 
اقتدت به  الذي  وقدم االمنوذج 

القوى االخرى.

صيدا وجزين

وفي صيدا قال النائب السابق 
اس����امة س����عد ان اه����ل صيدا 
سينتخبون في 23 مايو الالئحة 

التي تعبر عن توجهاتهم.
وكان سعد انسحب من الئحة 
التوافق الصيداوي برئاسة محمد 
السعودي بداعي عدم الرضا على 
اسماء بعض املرشحن، ومثله 
اجلماعة االسالمية التي تطالب 
بأربعة اعضاء في املجلس البلدي 
الى جانب موق����ع نائب رئيس 
البلدية. أما في جزين فان التيار 
الوطني احلر يسعى الى اجناز 
حتالفاته، بينم����ا يضع النائب 
السابق س����مير عازار اللمسات 

االخيرة على الالئحة املقابلة.

الحريري يضع كل ثقله لتجنب التشطيب وتأمين المناصفة في العاصمة اليوم

د.نبيل نقوال 

احد صناديق االقتراع في طريقه الى مركزه وتبدو في اخللفية صورة كبيرة لقائمة »وحدة بيروت«

تنسيق عون وحزب اهلل والطاشناق: تبن ان قرار العماد ميشال 
ع���ون مبقاطعة االنتخابات البلدية وحصر املش���اركة في 
انتخابات املخاتير كان منس���قا م���ع حزب اهلل.. وان قرار 

حزب الطاش���ناق باالنضمام الى مجلس بلدية بي���روت املعلن من قريطم كان 
منس���قا مع عون الذي تفهم موقف الطاشناق بأنه مت انصافه في مجلس بلدية 
بيروت )عض���وان( وال ميكن رفض العرض، والذي واف���ق مقابل ذلك حتالف 
الطاشناق معه في معركة مخاتير بيروت. ونقل عن مصدر قيادي في حزب اهلل 
قوله ان قرار احلزب مبقاطعة االنتخابات البلدية في بيروت جاء لقطع الطريق 
على املصطادين في املاء العكر، مشيرا الى ان احلزب أثبت مرة أخرى ان عالقته 

مع حلفائه في التيار احلر واملعارضة السنية هي عالقة ثابتة.
نصائح مصرية: أكد ديبلوماس��ي غربي ان زيارة وزير اخلارجية املصري أحمد أبو 
الغيط األخيرة الى بيروت »كانت أكثر عمقا مما أعلنه هو في وسائل اإلعالم للطمأنة 
وتهدئ��ة النفوس«، ومتحورت حول بلوغ املخاطر على لبنان ورمبا س��ورية حدودا 
مقلقة خصوص��ا أن اإلدارة األميركية، مع جناحي الكونغرس، هي التي تقود »حملة 
س��كود« على س��ورية ال إس��رائيل، حتى أنها وصلت في تهديداتها إلى أن تلوح ب� 
»العواقب الوخيمة التي ميكن أن تلحق بدمشق إذا واصلت تسليح حزب اهلل بالصواريخ 
والعتاد«، واضعة »كل اخليارات لوقف عمليات التس��ليح هذه على الطاولة«. وحسب 
هذا املصدر فإن هناك نصيحة أخرى مهمة جدا نقلها الوزير أبو الغيط إلى املسؤولني 
اللبناني��ني هي ضرورة ع��دم تفرد لبنان بأي خطوة بعيدا ع��ن اإلجماع العربي في 

مجلس األمن واألمم املتحدة ألنه ال ميثل نفسه في عضوية املجلس.
ارتدادات معركة جبيل بني الطرفني: تس���تمر معرك���ة بلدية جبيل موضع اهتمام 

وجدل وتفسير سياسي بن طرفي املعركة:
� فري���ق 14 آذار الذي يتوقع ان تكرس معركة جبيل اخلصومة السياس���ية بن 

الرئيس س���ليمان وعون يرد اخلس���ارة الى ثالثة عوامل 
أساسية: األول سياسي يتعلق بتراجع شعبية عون ونفور 
مسيحي من خياراته ومشروعه.. والثاني سياسي انتخابي 
يتعلق بعدم وجود رافعة حزب اهلل في االنتخابات البلدية كما احلال في النيابية، 
والثالث محلي موضعي يتعلق بش���خص جان ل���وي قرداحي بصفته رمزا من 

رموز عهد الرئيس اميل حلود واملرحلة السابقة.
� التيار الوطني احلر يرد اخلس���ارة الى ثالثة عوامل: االول يتعلق بالتصويت 
غير املسيحي ملصلحة الئحة حواط )السني 220 من 280 والشيعي 250 من 380( 
والتصويت األرمني )120 من 160(، والثاني يتعلق بعدم اجلهوزية لالنتخابات 
وعدم التحضير لها بسبب البلبلة التي أحاطت مسألة اجراء االنتخابات وتأخر 
جان لوي قرداحي في تش���كيل الئحته، أما العامل الثالث فهو سياسي ويتعلق 
بالعامل الرئاس���ي وتأثير غير مباشر للرئيس ميشال سليمان من جراء وجود 

شقيق صهره على رأس الالئحة املنافسة.
احلريري إلى السعودية لظرف طارئ: اضطر رئيس احلكومة سعد احلريري الى السفر 
الى الرياض في ساعة متأخرة من مساء اجلمعة، حيث شارك في مراسم جنازة خال 
زوجته، م.باسل املرهلي وعاد امس ملتابعة االنتخابات البلدية واالختيارية في بيروت 

والبقاع.
رسالة عون مبناسـبة 7 مايو: توجه العماد ميشال عون برسالة الى شباب التيار 
الوطني احلر مبناسبة ذكرى احداث السابع من مايو في بيروت واجلبل استهلها 
بقول لكاتب سويس���ري مفاده »ان انحطاط املجتمع يبدأ حن يس���أل االنسان 

نفسه ماذا سيحصل بدال من ان يتساءل ماذا ميكنني ان افعل«.
وقال ان الشباب مقبلون على صدام عنيف مع مجموعة من السياسين حتاول جعل 
العمالة للقوى اخلارجية وللخيانة الوطنية مدرسة محترمة للفكر السياسي.

أخبار وأسرار لبنانية

جنبالط: سنحاسب حزبيًا المقصرين 
في »البلدية« وننوه بالناجحين

كوشنير إلى بيروت ودمشق محذرًا
ووزير دفاع إيطاليا يقترح منطقة عازلة

المختارة ـ عامر زين الدين
أكد رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط خالل استقباله 
عددا كبيرا من املجالس البلدية واالختيارية في قصر املختارة امس انه 
فور االنتهاء من االستحقاق البلدي سيقيم احلزب التقدمي االشتراكي 
أداء احلزبين واملسؤولن للمحاسبة اجلادة، حيث فشل احلزب والتنويه 
حيث جنح على قاعدة التوافق السياسي مع سائر التيارات السياسية. 
واستغرب اثارة احدى الصحف تدخل احلزب في انتخابات دير القمر، 
وقال ان الذي سرب األمر يسرب أمورا اخرى وهو معروف كيف يسرب 
من وقت آلخر، امنا البد من وصول االمور الى ساعة احلسم والفرز.
وأض����اف: قبيل انتخابات البقاع وتأكي����دا لبيان احلزب فإن فرع 
احلزب التقدم����ي في »عن عطا« يعتبر ملغ����ى بعد ان غلبت بعض 
عناصر القبلية والعائلية على السياسة التوافقية، وحتديدا االنفتاح 
والتعاون مع احلزب السوري القومي االجتماعي الذي توافقت ووفقت 
معه في عدد من القرى والبلدات في اجلبل وختم متمنيا للمس����تقبل 
وضع قانون عصري يحمل مقاييس محددة لالمناء واالنتماء ومشاركة 

املرأة في العمل البلدي.

بيروت: يحمل وزير اخلارجية الفرنسية برنار كوشنير رسائل الى 
كل من سورية ولبنان منتصف هذا الشهر، حتذر من مغبة القيام 

بأي عمل عدائي من شأنه ان يشعل مواجهات واسعة النطاق.
واش����ار كوش����نير الى وضع بالغ اخلطورة في جنوب لبنان، في 
اشارة منه الى تعاظم الترسانة العسكرية التي ميلكها حزب اهلل والى 

االتهامات االسرائيلية لسورية بتزويد حزب اهلل صواريخ سكود.
وكان وزير الدفاع االيطالي اغناسيو الروسا التقى الرئيس سعد 
احلريري مس����اء اجلمعة املاضي ودعا الى ايج����اد منطقة خالية من 

السالح جنوبي نهر الليطاني، مشددا على القرار 1701.

نقوال لـ »األنباء«: انتخابات المخاتير إلظهار
حجم األصوات المصادرة من تيار المستقبل وحلفائه

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عض���و تكتل »التغيير 
النائ���ب د.نبيل  واالص���الح« 
نقوال ان م���ا جرى في بيروت 
كشف صراحة عن استمرار تيار 
»املستقبل« في ممارسة سياسة 
االس���تئثار بالعاصم���ة، وعن 
متسكه مبصادرة قرار أهاليها 
وأصواته���م وحتديدا أصوات 
املسيحين واملعارضة السنية 
التي تفاقم حجمه��ا أضعاف��ا 
عما كانت عليه سابق��ا، معتبرا 
ان التيار املذكور يتعام��ل م��ع 
اآلخري��ن عل��ى قاع��دة »ما له له 
وح��ده وما لآلخرين له ولهم« كما 
ميارس اخلداع السياسي للبقاء 
على إمساكه بالشارع البيروتي 
وبأصوات املسيحين، مؤكدا ان 
التيار الوطني احلر لن يوليه 
ثقته بعد اليوم ولن يسمح له 
بإدخاله أي )للتيار الوطني( في 
لعبة نوابه وحلفائهم احلاملن 
لوحدة القياس الشعبي )طلعة 
شعبية اجلنرال، نزلة شعبية 

اجلنرال(.
وتس���اءل النائب نقوال في 
تصريح ل� »األنباء« عما ميثله 

أهالي وعائالت بيروتي، داعيا 
اياهم فيما ل���و كانوا يريدون 
اخلروج م���ن عملية مصادرة 
أصواتهم والتحرر من عملية 
تقويض إرادتهم، الى التصويت 
للمخاتير املدعومن من التيار 
الوطني احلر، وذلك العتباره 
ان االنتخابات على مس���توى 
املخاتير تظهر حجم االصوات 
املصادرة من قبل تيار املستقبل 
وحلفائه، وتظهر حجم العماد 
عون الش���عبي وحقيقة ما اذا 
كان فر من االنتخابات البلدية 
ف���ي بيروت أو اذا كان قاطعها 
لتس���جيل اعتراض���ه على ال 
دميوقراطية العملية االنتخابية 

فيها.
ورد النائب نقوال على كالم 
النائب عمار احلوري الذي قال 
في���ه ان مطالب���ة العماد عون 
التصويت  االهالي في بيروت 
بكثافة للمخاتير هو »تسييس 
للعملية االنتخابية«، رد مؤكدا 
عل���ى كالم حوري بأن املطلب 
اياه  سياس���ي بامتياز، داعيا 
الى مب���ارزة التي���ار الوطني 
احلر سياس���يا فيم���ا لو كان 

النائب ميشال فرعون من حيثية 
شعبية على الساحتن اللبنانية 
بش���كل عام واملسيحية بشكل 
خاص، خصوص���ا ان اجلميع 
يعلم مصدر نعمته السياسية 
التي أوصلته عنوة ورغما عن 
إرادة املسيحين في االشرفية 
الى س���ماع صوته في املجلس 
النيابي وداخل مجلس الوزراء، 
معربا عن عدم استغرابه تسويق 
النائب فرعون ملقولة فرار العماد 
عون من املعركة االنتخابية في 
بيروت، كون فرعون وحلفائه ال 
يتكلمون سوى لغة الكر والفر 
واخلداع السياسي، وذلك بهدف 
تعمية املواطنن عن حقيقة ما 
ميثله العماد عون من حيثيات 
سياسية وشعبية على الساحة 

اللبنانية.

اكبر تمثيل

واكد ان من ميلك أوسع نسبة 
متثيل على مس���احة الوطن ال 
يخاف وال يتراجع عن خوض 
غمار املعركة االنتخابية، الفتا 
الى ان اجلميع يعلم ان ما أراده 
العماد عون في بيروت هو اجراء 

حوري ومن وراءه يس���تطيع 
الى ذلك س���بيال، مذك���را بأن 
من سيس العملية االنتخابية 
وس���ارع الى دس السموم في 
نفوس املواطنن وجتييشهم 
هو النائ���ب حوري وحلفاؤه، 
وذلك من خالل ادعائهم ان العماد 
عون يهدف من وراء تقس���يم 
بي��روت انتخابي��ا الى تقسيمه��ا 
سياسي��ا وطائفي��ا ومذهبي��ا، 
وم��ن خ��الل ادعائه أن مطال��ب 
العماد عون تعجيزية وغي��ر 
دميوقراطية، متسائال عن كيفية 
ق���راءة النائب حوري ألصول 
املمارسة الدميوقراطية، وما اذا 
كانت الدميوقراطية في كتابه 
تنص على مص���ادرة أصوات 
ارادة  املواطن���ن وتقوي���ض 

الناخب واختيار ممثليه.
وأشار النائب نقوال الى ان ما 
تشهده العملية االنتخابية ليس 
فقط في بيروت امنا على كامل 
اللبنانية من مذبحة  االراضي 
الدميوقراطية،  املمارسة  بحق 
رادا أسباب ما يجري الى عدم 
اعتماد قانون التمثيل النسبي 
واللوائح املقفلة، معتبرا ان تيار 

املستقبل وحلفاءه املسيحين 
تهربوا من النسبية خوفا من 
الكشف عن احجامهم احلقيقية، 
ال بل عن حقيقة ما ميثله العماد 
السنية على  عون واملعارضة 
مستوى الوطن ككل وليس فقط 

على مستوى مناطق معينة.

عودة التناحر العائلي إلى زحلة

وعن االنتخابات في مدينة 
زحلة، ختم النائب نقوال متسائال 
عم���ا اذا كان أصب���ح مبقدور 
النائب والوزير السابق الياس 
س���كاف خوض غمار املعركة 
االنتخابية منف���ردا، مؤكدا ان 
ما يريده التيار الوطن��ي احلر 
من خالل مرش���حه في زحلة، 
اجراء استفتاء شعبي للتأكيد 
على ان التيار ذي حيثية شعبية 
أكبر من حيثية اآلخرين، معتبرا 
ان من يطالب بإخراج االحزاب 
من زحلة يريد العودة باملدينة 
الى التناحر العائلي واملذهبي، 
مؤكدا لسكاف ان العماد عون 
لن يدخل في لعبة مماثلة تنهي 
املواطن الزحلي وتلغي ثقافته 

السياسية.

استفتاء ش���عبي للتأكيد على 
عدم صحة متثيل املس���يحين 
السنية، ولتثبيت  واملعارضة 
تقسيم بيروت على املستوى 
االنتخاب���ي الى ث���الث دوائر 
انتخابي���ة تعطي كل ذي حق 
حقه ف���ي التمثيل واحلضور 
سواء في املجلس النيابي أو في 
االدارات واملؤسسات الرسمية 

والعامة.
الى ان  النائب نقوال  ولفت 
املعنين االوائل في سياس���ة 
االس���تئثار بالعاصم���ة ه���م 

عضو تكتل التغيير واالصالح يتهم الفريق اآلخر بالهروب من النسبية خوفًا من الكشف عن أحجامهم

ألول مرة في تاريخها منحت اجلامعة الوطنية الدكتوراه الفخرية بعد أن كانت تقتصر على الرؤساء وامللوك، وذلك ل� 6 لبنانيني 
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