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لبنان: بيروت للمستقبل وزحلة لسكاف.. والفرقاء يتسابقون على تجيير النتائج
بيروت ـ عمر حبنجر

انته����ت املعرك����ة االنتخابية 
ف����ي محافظتي  الثانية  بطبعتها 
بي����روت والبق����اع، وعل����ى عادة 
االنتخابات االشكالية تسابق كل 
فري����ق لتجيير النتائج لصاحله. 
ففيما اعتب����رت قوى 14 آذار فوز 
الئحتها »وحدة بي����روت« كاملة 
اس����تمرارا للفوز الذي حققته في 
االنتخابات النيابية العام املاضي، 
قرأ التي����ار الوطني احلر املقاطع 
البلدي����ة انخفاض  لالنتخاب����ات 
نسبة املشاركة واملقاطعة من باب 
االحتجاج بينما اعتبر املشاركة في 
االنتخابات االختيارية اس����تفتاء 

على شعبيته. 
وكما كان متوقعا فقد فازت الئحة 
وحدة بي����روت املدعومة من تيار 
املستقبل بوجه لوائح ومرشحني 
منفردي����ن او متكاتفني مدعومني 
من قوى 8 آذار، وبش����كل حاسم 
مس رونقه االنخفاض الالفت في 
نسبة اقبال املواطنني على صناديق 
االقتراع، بينما ثأرت قوى املعارضة 
من فريق 14 آذار في زحلة، حيث 
فازت الالئحة املدعومة من الوزير 
السابق الياس السكاف باستثناء 
عضوين، حل محلهما مرشحان من 
الالئح����ة املقابلة واحدهما رئيس 

البلدية السابق اسعد زغيب.
وفي بيروت »االختيارية« التي 
خاض غمارها قوى 14 آذار من جهة 
وتيار العماد عون وحزب الطاشناق 
االرمني. من جهة ثانية، قال القيادي 
في التيار احلر نقوال صحناوي ان 
الطاشناق فازا في  التيار وحزب 
محلة الرميل، مع خرق بسيط لقوى 
14 آذار، كما فاز التيار مع حلفائه 
في »املدور«، اما في االشرفية فقد 
اعتبر صحناوي ان التيار فاز 12 
على 12 بأصوات املسيحيني لكن 
الصوت السني هو الذي عدل الكفة 
لصالح 14 آذار ال����ذي فاز بكامل 

املقاعد االخيارية.
وقد رد الوزير ميشال فرعون 
بالقول ان فريق 14 آذار اخذ اكثر 
من 60% من اصوات املس����يحيني 

السياسي حول بلدية هذه املدينة، 
حيث استطاع النائب السابق ايلي 
سكاف استعادة زعامته فيها بلديا 
واختياريا مبساعدة مختلف اطياف 

قوى 8 آذار.
في املقابل، فش����لت الالئحتان 
املنافس����تان االخري����ان املدعومة 
احداهم����ا م����ن 14 آذار والثاني����ة 
من املس����تقلني، كما فشل املرشح 
املنفرد للتيار الوطني احلر انطوان 
بويون����س الذي دخل املنافس����ة 

لالستفتاء على شعبية التيار.
وفي قرى قضاء زحلة، وصلت 
الى 55%، حيث  نس����بة االقتراع 
ش����هدت بعض البلدات تنافس����ا 

سياسيا وعائليا.
وق����ال الس����كاف: لق����د قالت 
زحل����ة كلمتها وعب����ر أهلها عن 
رأيهم ورغبته����م بحرية. معتبرا 
ان االنتصار احلاصل هو لزحلة 

دون اصوات الطاشناق.
وق����ال فرعون ان قوى 14 آذار 
فازت بخمسة مقاعد اختيارية في 
محله »الرميل« )شرقي بيروت( 

مقابل سبعة للفريق اآلخر.
وبذلك تك����ون ق����وى 14 آذار 
حصدت 21 مخت����ارا من اصل 28 
مقعدا ج����رى التنافس عليها في 

االشرفية والصيفي والرميل.

زهرة يأسف للتضليل

عضو كتلة »القوات اللبنانية« 
انط����وان زهرة اس����ف للتضليل 
املعيب، واس����تغرب احلديث عن 
فوز في املدور علما انه لم حتصل 
اية معركة هناك، وقال: فليخسر 
من خسر بشرف، ويعترف بذلك، 

ومن يفوز فليفز بشرف.
في املقابل، اعتبر عضو تكتل 
»التغيير واإلصالح« النائب نبيل 

وأهلها. وفي البقاع الغربي فازت 
لوائح املعارضة في غزة ومشغرة 
وجب جنني والقرعون ولبايا وهي 
بلدات حلزب اهلل وزنه االنتخابي 
فيها إضاف����ة الى »حزب االحتاد« 
برئاسة الوزير السابق عبدالرحيم 

مراد.

قاسم يعلن فوز لوائح الحزب

وفي بعلبك، فازت الئحة التنمية 
والوف����اء املدعومة من حزب اهلل 
أم����ل والعائ����الت بكامل  وحركة 
مقاعدها. وعقد نائب األمني العام 
حلزب اهلل الش����يخ نعيم قاس����م 
مؤمترا صحافيا أعلن فيه نتائج 
االنتخابات البلدية، االختيارية في 
البقاع، وفيه����ا فوز 14 الئحة من 
لوائح التنمية والوفاء. إضافة الى 
16 بلدية فازت بالتزكية، ما يعني 
ان مجموع بلديات الوفاء والتنمية 
نح����و 30 بلدية، بينه����ا بعلبك، 
شمسطار، الهرمل، التي تضم كل 
منها 21 عضوا. ومن بعلبك، قال 
الشيخ قاسم: عندما قررنا خوض 
هذه االنتخابات أحصينا البلديات 
التي نؤثر فيها فبلغت 62 بلدية 
بني بعلب����ك الهرمل، وبينها 4 في 

قضاء زحلة.
وأضاف: عدد البلديات التي فازت 
بالتزكي����ة 27 بلدية، كذلك عندما 
أردنا ان نطبق النسبية التوافقية 
الحظنا في بعض البلديات رغبة 
عند األهالي في التنافس الداخلي، 
وقد بلغ عدد ه����ذه البلديات 17، 
وتبني لن����ا ان اي ناجح في هذه 

البلديات هو معنا.
أما البلديات التي شكلنا فيها 
الئحة التنمية والوفاء، فقد خضنا 
االنتخابات فيها هي 18 بلدية من 
أص����ل 62 بلدية.الوزير الس����ابق 
عبدالرحيم مراد الذي خاض معركة 
مريرة ضد الئحة تيار املستقبل في 
بلدته »غ����زة« في البقاع الغربي، 
ومتكن من الفوز الى جانب 17 بلدية 
لقوى 8 آذار والتيار الوطني احلر، 
فيما فاز تيار املس����تقبل ببلدتني 

على حد زعمه.

نق����وال أن أهال����ي العاصمة غير 
موافقني على القانون الذي جرت 
على أساسه االنتخابات، ونسبة 
االقت����راع املتدنية هي تعبير عن 
االحتجاج على إدارة املعركة التي 
كانت استئثارا وديكتاتورية، ففي 
العام 2004 كما في 1998 حصلت 
مقاطعة، ونحن مازلنا نعيش في 
هذه املقاطعة ألن قسما كبيرا من 
أبناء العاصمة يعتبرون انفسهم 
غير ممثلني. وردا على سؤال عن 
النتائج االختيارية الس����يما في 
األش����رفية، لفت نقوال في حديث 
صحافي الى أن عدد املشاركني في 
االنتخاب����ات االختيارية كان أكبر 
من عدد املش����اركني ف����ي البلدية، 
وهذا دليل عل����ى ان ما طالبنا به 
من اس����تفتاء كان ناجحا، وأيضا 
هناك 50% من املقترعني استجابوا 
ملطلب التيار. وأوضح ان الفرق بني 

وسيدعون لسعد احلريري باحلياة 
والسعادة.

من جانبه نوه رئيس اجلمهورية 
العماد ميش����ال س����ليمان بإجناز 
املرحلة الثانية من االنتخابات في 
بيروت والبقاع في اجواء هادئة 
ودميوقراطية، كم����ا في املرحلة 
االولى، مبديا تقديره للدور الذي 
قامت به وزارتا الدفاع والداخلية 
والبلدي����ات، وللجهود التي بذلها 
عناصر اجليش والقوى واالجهزة 
االمنية املعنية باحلفاظ على أمن 
هذا االس����تحقاق. وكرر الرئيس 
س����ليمان الدعوة الى اجلميع من 
مرش����حني ومقترعني وقبل ذلك 
القيادات السياس����ية لقبول  الى 
اليوم االنتخابي  النتائج ووضع 
وراءهم واالنطالق معا يدا بيد في 
ورشة امناء وتنمية املدن والبلدات 
والقرى التي حتتاج بحس����ب ما 

املشاركني في االنتخابات االختيارية 
والبلدية بلغ نحو 6%، وهذا دليل 
على أن هناك فئة من أهل العاصمة 
جتاوبت مع االستفتاء الذي طرحه 
العماد ميشال عون وقال: »مجلس 
بلدية بيروت اليوم، معني من قبل 

فريق مستأثر بالسلطة«.
أما رئيس الئحة وحدة بيروت 
م.بالل حمد فقد اعلن من قريطم ليل 
اول من امس فوز الالئحة بكاملها 
في االنتخابات البلدية للعاصمة، 
وذل����ك في حضور رئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري والرئيس 
فؤاد السنيورة وعدد من الوزراء 
والنواب واعضاء الالئحة وحشد 
م����ن االهالي. وأض����اف: نحن لن 
نعد مبش����اريع كثيرة اآلن، لكننا 
نعد اهل بيروت منذ اليوم االول 
بأنه����م س����يترحمون على رفيق 
احلريري حني يرون عملنا واداءنا 

اعلن املتنافسون انفسهم الى الكثير 
من العم����ل االمنائي على مختلف 

املستويات وفي شتى املجاالت.

زحلة: العودة إلى زعامة السكاف

أما في زحلة والتي شهدت ام 
املعارك، فقد فازت الئحة جوزف 
دياب املعلوف املدعومة من الياس 
السكاف ب� 19 مقعدا من اصل 21، 
وكان اخلارقان اسعد زغيب رئيس 
املنافسة ومهى املعلوف  الالئحة 
القاص����وف. ويرى الس����كاف انه 
باستعادته بلدية زحلة كرس مجددا 
البقاع مبواجهة  زعامته لعروس 
الئحتني متنافستني، ليحقق غالبية 
البلدية واالختيارية ومن  املقاعد 
خالل نسبة اقتراع هي االعلى في 
تاريخ زحلة، حيث تخطت نسبة 
املقترعني 52% وهي نسبة عالية 
وغير مسبوقة، عكست حجم الصراع 

حزب اهلل أمسك بزمام البلدات الشيعية والتيار العوني ببعض المخاتير

 بري بين بكركي وطاولة الحوار
بيروت: تتحدث مصادر مطلعة 
عن وجود حتسن في أجواء 
العالقة بني بكركي وعني التينة 
وع��ن احتم��ال قي��ام الرئيس 
نبيه بري بزي��ارة الى الصرح 
البطريركي بعد انقطاع استمر 
لسنوات يريدها رئيس املجلس 
ان تكون مخصصة للبحث في 
إمكانية الشروع بعملية تشكيل الهيئة الوطنية 
العليا إللغاء الطائفية السياسية في حال تلقى 
اش��ارة ايجابية في ه��ذا اخلصوص، وكان 
وفد من املطارنة زار بري مطالبا إياه بإجراء 
تعديالت قانونية إلعفاء األوقاف املسيحية من 
الضرائب ومنع مخالفات في قانون األحوال 
الشخصية، وفي هذا السياق قال بري أمام 
أعضاء الوفد انه اذا توصلنا الى حتقيق هذا 
احللم بعد ثالثني سنة يكون األمر جيدا، اال 
انه علينا ان نبدأ باختيار نواة أسماء الهيئة 

لنبدأ ببناء هذا املدماك الوطني.
الرئي��س بري وه��و املميز ف��ي التقاط 
اإلشارات وجد في تصريح للبطريرك صفير 
ما مكنه من إعادة ط��رح هذا املوضوع من 
زاوية توافقية، الس��يما عندما نادى س��يد 
بكركي بإلغاء الطائفية بشكل عام وليس فقط 
الطائفية السياسية، وقد سارع بري باإلشارة 
الى وجود نقطة انطالق موحدة، داعيا مرة 

أخرى الى تأليف الهيئة الوطنية.
مصادر معنية اعتبرت ان كالم بري يشكل 
رسالة مباشرة الى املشاركني في هيئة احلوار 
الوطن��ي التي تلتئم في قصر بعبدا، من ان 
رئيس املجلس ورئيس حركة »أمل« راغب في 
طرح مسألة الغاء الطائفية السياسية مجددا، 
لكن هذه املرة على طاولة احلوار، وهو يريد 
توفير »تضامن« في هذا الطرح لتصبح مادة 

على »أجندة« املتحاورين في بعبدا. ووفقا لهذه 
املصادر، فإن مسألة إلغاء الطائفية السياسية 
ستقابل مسألة طرح موضوع سالح املقاومة 
الوطنية، الس��يما في ظ��ل بروز رفض من 
غالبية ممثلي األكثري��ة على طاولة احلوار 
باستبعاد موضوع سالح املقاومة و»سحبه« 
من الت��داول كما يطالب ب��ري ومعه أركان 

املعارضة السابقة على الطاولة.
وهكذا تقوم معادلة جديدة أمام هيئة احلوار 
تضع طرح س��الح املقاومة في مقابل طرح 
مسألة الغاء الطائفية السياسية، على الرغم 
من معرفة الرئيس بري بأن امكانية اخلوض 
في الغاء الطائفية السياسية غير واردة في 
الوقت الراهن على األقل لالعتبارات السياسية 

والطائفية املعروفة.
وترى مصادر مسيحية ان محاولة الرئيس 
بري »مترير« موض��وع الغاء الطائفية على 
طاولة احل��وار لن تلقى النتائج املرجوة، بل 
ستبرز حالة معارضة لها أقوى من السابق، 
ولن تنف��ع بالتالي محاولة ب��ري طرح هذا 
»امللف االشكال« في حلظة سياسية تتزاحم 

فيها االستحقاقات واحملطات.
وتذكر هذه املصادر بأن البند الوحيد الذي 
يقبل مس��يحيو احلوار طرحه على الطاولة 
هو بند االستراتيجية الدفاعية الوطنية الذي 
حدد كموضوع أساس��ي لعمل الهيئة، وان 
كانت مواقف هؤالء املس��يحيني تتوزع بني 
موقفني: األول ينادي بعدم ربط سالح املقاومة 
بالنقاش حول االس��تراتيجية ويضم العماد 
ميشال عون والنائب سليمان فرجنية، واملوقف 
الثاني يدعو الى جعل موضوع سالح املقاومة 
النقطة األبرز في البحث، ويضم الرئيس أمني 
اجلميل ود.سمير جعجع ومسيحيي ١٤ آذار 

و»تكتل لبنان أوال«.
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حزب رئيس اجلمهورية: تقول مصادر أرمنية إن قيادة حزب 
الطاش���ناق اتخذت ما يشبه »القرار االستراتيجي« بالعودة 
إلى مساره القدمي، أي أن يكون حزب الدولة، أو »حزب رئيس 

اجلمهورية«، وإن كان وضع الرئيس بعد اتفاق الطائف اختلف كثيرا عن وضعه 
خالل اجلمهورية األولى الت���ي امتدت بني عامي 1943 و1990. الداللة األولى لذلك 
كانت في اقتراع ناخبي احلزب في جبيل لالئحة زياد حواط، شقيق صهر رئيس 
اجلمهوري���ة، مع أنه لم يضم إلى الئحة »جبيل أحلى« أي مرش���ح أرمني، خالف 
الالئحة جان لوي قرداحي املدعومة من التيار الوطني احلر، الداللة األخرى، كانت 
في مشاركة الطاش���ناق في الئحة »وحدة بيروت« حتت رعاية رئيس احلكومة 

سعد احلريري بعضوين. 
التزام جنبالط: قال النائب وليد جنبالط للقيادة السعودية انه يتمنى للوفاق السعودي 
� السوري ان يس��تمر ألنه الضمانة لالستقرار في لبنان، وأضاف ان الطائفة الدرزية 
ل��ن تكون بعد اليوم محورا في مواجهات داخلية وان التزامه الوحيد هو سياس��ي مع 

الرئيس سعد احلريري.
اهتمام سـوري بتيمور جنبالط: الحظ وزير سابق مقرب من دمشق اهتمام مسؤول 
سوري بارز بتيمور جنبالط، جنل رئيس احلزب التقدمي االشتراكي النائب وليد 
جنبالط، بعدما سمعه يتحدث عن الوضعني اللبناني والعربي خالل الزيارة الثانية 

التي قام بها الزعيم الدرزي للعاصمة السورية.

زيارة لم تعلن: قامت شخصية قريبة من مرجع كبير في األيام 
املاضية بزيارة لم يعلن عنها الى دمشق، وأفيد من مصادر مطلعة 
بان اللقاءات التي عقدتها هذه الش��خصية مع مسؤولني سوريني 
على مس��تويات عدة كانت ايجابية وأزالت الكثير من االلتباسات التي أثيرت في الفترة 

األخيرة حول عالقة هذا املرجع بالعاصمة السورية.
ال ايضاحـات دولية كافية: لم يتمكن املس���ؤولون اللبناني���ون من احلصول على 
إيضاحات كافية من العواصم العاملية حيال احلمالت اإلسرائيلية املتعلقة بصواريخ 
ح���زب اهلل، إذ ان هناك عواصم اعتبرت أن ما يصدر عن تل أبيب إمنا هو عبارة 
عن محاوالت صاخبة إلعادة رأب الصدع مع واش���نطن، فيما ترى عواصم أخرى 
أن وراء الكالم اإلسرائيلي قرارا مهما وخطيرا، ولسوف يظهر إلى العلن في وقت 

قريب.
عراقيو لبنان: أكدت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت ان الالجئني العراقيني في 
لبنان جلأوا في الفترة األخيرة الى منظمات دولية تعنى بحقوق االنسان من أجل القيام 
مببادرة لتقدمي مساعدات مالية لهم، وقالت هذه املصادر ان هؤالء الالجئني قدموا شهادات 

حية عن حاالت اجتماعية وانسانية قاسية جدا يعيشها الجئون عراقيون في لبنان.
أزمات صحية باجلملة:  مير وزير س���ابق يعالج خارج لبنان، ونائب سابق يعالج 
في لبنان بأزمتني صحيتني دقيقتني، والش���خصيتان هما من الرموز املس���يحية 

البارزة في قوى 14 آذار.

أخبار وأسرار لبنانية

مناوشات »قواتية« ـ »كتائبية«
على محاور البترون البلدية

بيروت ـ محمد حرفوش
تش���هد محاور قضاء البترون »مناوشات« 
»قواتية« � »كتائبية« على خلفية حصص واحجام 

متصلة باالنتخابات البلدية واالختيارية.
وفي املعلومات املتداولة على هذا الصعيد ان 
اتفاقا قد ُعقد بني قوى 14 آذار والوزير بطرس 
حرب والقوات ممثل���ة بالنائب أنطوان زهرا، 
والكتائب ممثلة بالنائب سامر سعادة، على ان 
تتوزع هذه القوى البلديات البترونية التي لها 
فيها متثيل مهم، بترشيح أشخاص تختارهم الى 
املقاعد البلدية االختيارية، وتوزعت تلك البلدات 

على سبيل املثال ال احلصر، كما يلي:
� كفر عبيدا: مرشح الى رئاسة البلدية، الرئيس 

احلالي املوالي لقوى 14 آذار.
� شبطني: مرشح الى رئاسة البلدية مقرب 

من النائب سعادة.
� تنورين: مرشح الى رئاسة البلدية محسوب 

على الوزير حرب.

� جران: مرشح الى رئاسة البلدية مقرب من 
القوات اللبنانية.

إال ان املناوشات أو اإلشكاالت حدثت عندما 
أعلن الكثير من الكتائبيني في عدة بلدات بترونية 
عن نيتهم الترشح ملناصب بلدية بغض النظر 

عن االتفاق آنف الذكر.
وهنا وقع اخلالف بني »الكتائب« و»القوات«، 
خصوصا في البلدات التي تقرر فيها س���ابقا 

ترشيح »قواتيني«.
ويعيد البعض سبب وأساس اخلالف إلى ان 
االتفاق الذي عقده سعادة مع حرب وزهرا لم 
يرق إلقليم البترون الكتائبي، الذي أشار الى 
كتائبيني كثيرين للترشيح في كل البلدات، حيث 
التواجد الكتائبي وبغض النظر عن ترش���يح 

آخرين من 14 آذار وحتى ولو كانوا قواتيني.
هذا التصرف الكتائبي أزعج القوات وقيادتها، 
حيث طرحت مسألة مقاطعة االنتخابات البلدية 

ترشيحا وانتخابا من قبل بعض القواتيني.

عمار حوريزياد بارود

حوري ينتقد حديث »الوزير الشاب« عن النسب النسبية
وبارود يرد: لست مديرًا عامًا ليملي علي أحد ما أقول

بيروت ـ أحمد منصور والوكاالت
وضعت املرحلة الثانية من معركة 
انتخابات البلدية واملخاتير في بيروت 
والبقاع، أوزارها لتشتعل على جبهة 
ثانية مستندة على ارتدادات هذه املعركة. 
وهذه املرة بني وزير الداخلية زياد بارود 

وتيار املستقبل.
وانطلقت شرارة هذه احلرب خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقده الوزير بارود 
للحديث عن حصيلة النهار االنتخابي 
الطويل، مطلقا االرقام الرس���مية التي 
وردته حول نسبة املشاركة في املناطق 

املعنية.
ومع اقتناع اجلميع وتسليمهم بأن 
اقبال املواطنني على االنتخاب في بيروت 
كان خجوال وبعيدا عن النسب املتوقعة 
لكل من اجلانبني، أوضح بارود ان سبب 
هذا التراجع يكم���ن في اعتماد النظام 
االكثري البسيط، مش���يرا الى انه لو 
اعتمد النظام النسبي لكان شكل حافزا 

ملشاركة أكبر.
وم���ا كاد الوزير بارود يدلي بدلوه 
حتى »قامت الدنيا ولم تقعد« وانطلقت 
»احلملة املستقبلية« عليه، وكان النائب 
عمار حوري أول املبادرين ب� »فتح النار« 
على بارود من قريطم بسبب »موقفه 
غير املسؤول« كما وصفه حوري الذي 
قال ان���ه كان يتمنى لو ان هذا املوقف 
لم يصدر عن الوزير الشاب في بداية 
مسيرته السياسية »التي كنا نأمل ان 

تطول وتخلو من أخطاء كهذه«.
واذا كان الوزيران جان اوغاسابيان 
وحس���ن منيمن��ة انضم���ا الى صف 
ح���وري متمنيي��ن لو لم »يس���ّيس« 

بارود املوضوع، فإن »الوزير الشاب« 
كان أكثر من واض���ح وحازم في رده 
على حوري: لست مديرا عاما كي أقرأ 
النتائج فقط، ال أقبل أن ميلي أحد علي 
ما اقول، انا حتت سقف الثقة البرملانية، 
أمارس دوري كوزير داخلية وال أقبل 
أن أتخطى صالحياتي أو أال أكون على 

قدر املسؤولية.
اال ان ح���وري عاد وأكد ل� »األنباء« 
انه ما من س���جال بني تيار املستقبل 
ووزير الداخلية، مشيرا الى ان االعتراض 
سجل على نقطتني في املؤمتر الصحافي 
الذي عقده الوزير بارود حول حديثه 
عن نس���بة منخفضة في االقتراع في 
بيروت، ومقارنا هذه النسبة مع العام 
2004، فاألسباب املوضوعية معروفة، 
وهي غياب املنافسة احلقيقية وغياب 

منافس يتمتع بقاعدة شعبية عريضة، 
واالعت���راض الثاني كان عندما حتدث 
انه رمبا من أس���باب انخفاض االقبال 

هو غياب نظام النسبية.
وقال حوري : في البقاع وصلت النسبة 
الى 49%، فهل هذه النسبة سببها وجود 
النسبية؟ ان اعتراضنا على هذا املوضوع 
كان على التوقيت عندما كانت بيروت 
حتتف���ل بانتصارها في حلظة وطنية 

جامعة.
وأكد حوري ان املوضوع انتهى عند 

هذا احلد وقال:
هذا ال مينع من تهنئة وزير الداخلية 
على اجن���از انتخابات ناجحة باالمس 
للق���وى األمنية  التهنئ���ة  وتوجي���ه 
الت���ي متكنت من احلف���اظ على األمن 

واالستقرار.

واعتب���ر ح���وري ان ف���وز الئحة 
»وحدة بيروت« في االنتخابات البلدية 
واالختيارية هي انتصار لوحدة بيروت 
والعيش املشترك ومبدأ املناصفة، نافيا 
اي سجال مع وزير الداخلية زياد بارود، 
مشيرا الى انه مت االعتراض على توقيت 
حديثه في الكالم عن انخفاض نس���بة 

االقتراع.
وقال حوري ل� »األنباء«: ان نتائج 
البلدي���ة واالختيارية في  االنتخابات 
بيروت هي انتصار إلرادة أبناء بيروت 
ووحدة مدينته���م وتكريس خليارات 
املدينة ف���ي انتخابات 2009، مؤكدا ان 
وحدة بيروت بقيت منتصرة وان النتائج 
أثبتت ان خياراتها مازالت واضحة، على 
الرغم من مح���اوالت البعض تفريغها 
من مضمونها وإشاعة ان هناك نسبة 
متدنية في االقت���راع، فنحن نذكر ان 
نسبة االقتراع في االنتخابات البلدية في 
العام 2004 وفي قمة املعركة السياسية 
ضد الرئيس الش���هيد رفيق احلريري 

وصلت الى %23.
وأما اليوم فالنسبة في بيروت بلغت 
24.8%، وفي نفس الوقت هناك الئحة 
ائتالفية قائمة ببيروت، ولم تكن هناك 
الئحة منافسة حقيقية لها، بل كانت هناك 
نواة لوائح ولم تكن هناك الئحة مكتملة 
ف���ي وجه الئحة وح���دة بيروت، فكل 
هذه القراءات تؤكد ان بيروت هي التي 
انتصرت، وانتصر معها العيش املشترك 
واملناصفة بني املسلمني واملسيحيني، 
وانتصرت معها وحدة العاصمة الوطنية 
اجلامع���ة لكل ابن���اء الوطن مبختلف 

طوائفهم وانتماءاتهم.

سجال بين وزير الداخلية وتيار المستقبل على خلفية المؤتمر الصحافي إلعالن النتائج
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