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»التوتر الحكومي« خنق في مهده:
بارود تقدم بالنقاط وأطلق »سجال النسبية«

»واقع المحاصصة« يلغي »نظرية المستقلين« في صيدا

بيروت: مت التوافق بني الرئيسني
ميشال سليمان وسعد احلريري 
على وضع حد لالشتباك السياسي 
الذي حصل بني تيار املستقبل والوزير 
زياد بارود، وتوج األمر بزيارة قام 
بها وزير الداخلية الى احلريري في 
السرايا مساء أول من امس بعد تراجع 
النائب عمار حوري عن انتقاداته لوزير 

الداخلية.
وكان سبق الزيارة اتصال أجراه رئيس احلكومة 
بالوزير بارود أكد له خالله احترامه له وملوقفه. وفي 
حني وصفت مصادر السجال الذي دار بني حوري 
وبارود باحملدود ولم يخرج عن نطاق الفعل ورد 
الفعل إذ ان رد النائب حوري أتى تعليقا على قراءة 
وزير الداخلية ألبعاد املشاركة احملدودة للناخبني 
ــي العاصمة والتي لم تتجاوز الـ 24%، وامتنعت  ف
بالتالي عن إعطاء هذه املواجهة أي تفسيرات تتخطى 
العملية االنتخابية مع إشارتها الى انعكاساتها على 
صورة التضامن على الساحة الداخلية، معتبرة انه 
مع انتهاء االنتخابات البلدية تقفل صفحة االرتدادات 
»السلبية« التي سجلت على هامشها، تقول مصادر 
أخرى ان موقف النائب عمار حوري يعبر عن احتقان 
ــليمان انفجر في  في عالقة احلريري بالرئيس س
وجه الوزير بارود، وهو احتقان ال يرتبط مبا قاله 
ــر الداخلية حتديدا إمنا بجملة حتفظات على  وزي
سلوك رئيس اجلمهورية، ورمبا حتديدا مبوقفه من 
احلملة التي يشنها فريق رئيس احلكومة على وزير 
االتصاالت، فضال عن دخول الرئيس سليمان على 

خط طروحات العماد عون بشأن وضع العاصمة 
ــاء في توقيت كان فيه  بيروت انتخابيا والذي ج
الرئيس احلريري غير مرتاح ملا حملته مؤشرات 

نسبة االقتراع في العاصمة.
ــدا واضحا ان بارود تقدم بالنقاط في هذه  وب
اجلولة املفاجئة، وانه حصد »تعاطفا ودعما سياسيا« 

كان السباق إليه الوزير الكتائبي سليم الصايغ.
ــري قوله ان »من حق  ــا نقل عن الرئيس ب كم
الوزير بارود أن يعلق على سائر النتائج وفي كل 
احملافظات، وهو محق في أقواله ومن أفضل خمسة 
وزراء في احلكومة ويقوم بالواجبات املطلوبة منه 

في ادارة العملية االنتخابية«.
وتساءل: »ما اجلرمية التي ارتكبها اذا وصف 
نسبة املقترعني باملتدنية في بيروت والتي لم يجد 
ــة املطلوبة عادة وألسباب  الناخبون فيها احلماس
ــبية  ــة؟«، وكرر بري تأييده العتماد النس معروف
وتطبيقها في االنتخابات املقبلة سواء كانت بلدية 

او نيابية.
وبطبيعة احلال، فإن هذا القانون ينعكس بشكل 
ــيحيني والشيعة، مع العلم  سلبي كبير على املس
ــتقبل قد  ان املناصفة التي حرص عليها تيار املس
حتققت بارادة التيار السياسية، وهي بالتالي ليست 
ــل العملية االنتخابية  مضمونة ال قانونا وال بفع

الطبيعية.
في املقابل، ترى مصادر في قوى 14 آذار ان قول 
وزير الداخلية زياد بارود إن تدني نسبة االقتراع 
ــبية في  لبلدية بيروت يعود الى عدم اعتماد النس

قانون البلديات هو وجهة نظر قابلة للنقاش.

بيروت: عشية اقفال الترشيحات في محافظتي
اجلنوب والنبطية، بدا املشهد البلدي في صيدا 
ــي طريقه الى االبتعاد مجددا عن أجواء املعركة،  ف
ــتوى  ــاعي على أكثر من مس حيث تتواصل املس

وصعيد لتجنيب املدينة معركة حامية.
ــي اليومني  ــه بري دخل ف ــس نبي وكان الرئي
ــط االنتخابات في صيدا،  األخيرين بقوة على خ
ــاطة بني القوى الصيداوية، السيما بني  وقاد وس
النائبة بهية احلريري والنائب السابق أسامة سعد. 
كما شملت االتصاالت »اجلماعة االسالمية«، وتوالها 
النائب علي حسن خليل بتكليف من بري الذي ظل 
من تركيا على اتصال مع احلريري بغية التوصل 
ــة رجل األعمال محمد  ــى الئحة توافقية برئاس ال

السعودي.
وتردد ان املبادرة تقضي بأن تضم الالئحة 5 
أعضاء لتيار احلريري و4 أعضاء للتنظيم الشعبي 
الناصري و3 للجماعة االسالمية، عضوين شيعيني، 
عضوين مسيحيني وعضوين لتيار د.عبدالرحمن 
البزري، اضافة الى السعودي ومعه احد األعضاء 
ــوبني عليه وعضو من املستقلني. ومن بني  احملس
األفكار املطروحة ان يقترح سعد عددا من األسماء 

فيختار املستقبل أربعة منها.
وأبدت مصادر سعد ارتياحها الى ما وصفته بـ 
»اعادة التوازن الى الالئحة«، كما جتاوبت اجلماعة 
االسالمية مع املبادرة بعد ان كانت اعترضت على 

الئحة السعودي وطالبت بإدخال بعض األسماء اليها. 
كما ان مفتي صيدا اجلعفري الشيخ محمد عسيران 
لم يكن راضيا عن اسمي املرشحني الشيعة وقال 
ــماء لها حيثيتها ووزنها في املجتمع  »اقترحنا أس
ــيعة،  الصيداوي، لكننا فوجئنا بهذا التمثيل للش
فنحن تهمنا وتعنينا كثيرا مصلحة صيدا وأهلها، 
ــعودي بأن  وانطالقا من هذا احلرص نطالب الس
يكون على مسافة واحدة من اجلميع. واذا شكل 
أسامة سعد الئحة يجب ان يلقى دعمنا وتشجيعنا 
ــعودي لم يعد على مسافة واحدة  ألن محمد الس
ــذا االعتراض بإدخال  ــن اجلميع«. وقد أزيل ه م
العضوين الشيعيني أحمد صفي الدين )مقبول من 
»أمل«( ونبيل صفاوي )مقبول من حزب اهلل( الى 
ــم األخير لم يحسم بعد كون حزب  الالئحة )االس

اهلل لم يطالب بأي حصة(.
مصادر مراقبة ترى ان مبادرة بري احلريري 
ــرز الذي حمله  ــت بالعنوان األب ــة أطاح املطروح
السعودي والذي دعا الى مجلس بلدي من املستقلني 
بعيد عن احملاصصة. وقد سئل السعودي عن فكرة 
مشاركة 4 من التنظيم الناصري و3 من اجلماعة 
االسالمية فقال: »هذا يعني أننا عدنا للمحاصصة 
واجلميع وعدنا بأنه ال محاصصة واذا مت ذلك أحمل 
املسؤولية جلميع األطراف«. لكنه قال ان أعضاء 
الالئحة أبلغوه انه »اذا كان هناك مصلحة في جتنيب 

صيدا معركة نضع ترشيحنا بيدك«.
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الالمباالة: املفاجأة كانت ان االنتخابات االختيارية في املناطق 
املسيحية في بيروت سجلت أيضا تدنيا في التصويت، ولم يكن 
حتولها الى معركة ومواجهة كافيا لرفع نس���بة املشاركة، وهذا 

يعني ان الطرفني كانا عاجزين عن حش���د األنصار واحملازبني، وان الشارع أظهر 
حالة »ال مباالة« وعدم حماس���ة إزاء هذه املعركة. ولكن التيار الوطني احلر هو 
املتضرر األول من هذه احلالة ألنه خاض معركة املخاتير على أس���اس االستفتاء 
على وزنه في األحياء املسيحية في بيروت واستفتاء للموقف املسيحي من استمرار 
الواق���ع البلدي في بيروت على حاله، ولكنه لم ينجح في احداث اس���تنفار وفي 
احلصول على جتاوب شعبي يكون في مستوى املعركة. وإذا كان هناك من يرى 
ان املعركة كانت مباغتة وان الطرفني حشرا في ضيق الوقت ولم يكونا جاهزين 
للمعركة، فإن اإلحجام املس���يحي عن املشاركة حتى في معركة املخاتير تنطوي 
على رسالة شعبية تعكس ملال ومتلمال من معارك السياسيني واستياء من عدم 
تواف���ق القيادات املس���يحية أس���وة مب���ا هو حاص���ل على س���احات الطوائف 

اإلسالمية.
 مخاتير األشرفية فازوا بالصوت السني: تقول أوساط التيار الوطني احلر ان الئحة املخاتير 
ــني أعطى نحو 1400 صوت  ــرفية فازت بالصوت السني، وان التصويت الس في األش
ــم يتجاوز الـ 200 صوت، وتتوقف  ــة 14 آذار، في حني ان الفارق بني الالئحتني ل لالئح
هذه األوساط عند تراجع التصويت الشيعي في هذه الدائرة، فهذا التصويت كان يتراوح 
ــا بني 500 و800 صوت ولم يتجاوز هذه املرة الـ 250 صوتا ذهب ربعها الى الئحة  غالب

14 آذار.
 وسكاف فاز في زحلة بالصوت الشيعي: وتقول أوساط 14 آذار ان الالئحة املدعومة من 
ايلي س����كاف في زحلة فازت بالصوت الشيعي، وان اخلرق الذي حتقق مبقعدين 
لهذه الالئحة كان ليتحول الى فوز كامل الالئحة لوال التصويت الشيعي الذي صب 
بش����كل كامل ملصلحة الئحة س����كاف وبلغ 4 آالف صوت مقابل تشتت واضح في 

»الصوت السني«، مع العلم ان الفارق بني الالئحتني لم يتجاوز ال� 1500 صوت.
ــلبي متثل في غياب  ــكاف بعامل س  غياب الس�نة في بلدية زحلة: اقترن فوز الئحة س
ــة زحلة منذ عام 1998  ــرة األولى عن املجلس البلدي املنتخب ملدين ــني للم التمثيل الس

ــاب املقعد  ــرق الذي أحرزته الئحة 14 آذار مبقعدين مت على حس )اخل
السني في الئحة سكاف الذي تعرض للتشطيب(. وأكدت مصادر ان 
هذا األمر سيدفع أسعد زغيب الى إعالن استقالته قريبا، إفساحا في 
املجال أمام التمثيل السني في املجلس، بشخص العضو احلالي في البلدية توفيق الهندي 

باعتباره العضو الرديف )األول بني الراسبني(.
 س�كاف مستعد للقاء عون: أعرب النائب الس����ابق ايلي سكاف عن استعداده للقاء 
العماد ميش����ال عون مؤكدا انه ال خالف سياسيا معه وان لم يكن يوما من التيار 
الوطني احلر وامنا من املعارضة. ولم يش����ر سكاف حتى اآلن الى دور تيار عون 

في إجناح الئحته.
 14 آذار تبرر: أوساط 14 آذار تعكس في تعليقها على نتائج البقاع الغربي انها فوجئت 
ببعض هذه النتائج في بلدات كبرى إسالمية )جب جنني والقرعون( ومسيحية )صغبني 
وخربة قنافار وعميق(، ولكنها ال تعتبر ان هذه النتائج تعكس حتوال في املزاج الشعبي 
ــيني: تأثير العامل العائلي الذي  ــارة في هذه البلدات الى عاملني أساس العام، وترد اخلس
طغى على »احلزبي« )في جب جنني مثال صبت عائلة الشرقاوي أصواتها الى جانب رئيس 
ــة في أكثريتها مؤيدة لتيار  ــرقاوي رغم انه مؤيد للمعارضة والعائل الالئحة من آل الش
ــوء ادارة املعركة )في صغبني مثال توزعت أصوات القوات اللبنانية بني  ــتقبل(، وس املس

الالئحتني املتنافستني(.
 مفارقة في راشيا: املفارقة في راشيا كانت ان االنتخابات البلدية لم تكن مطابقة 
للواقع السياسي، ففوز الالئحة املدعومة من االشتراكي احتسب لقوى 14 آذار مع 
مشاركة شخصيات مقربة منها في الالئحة، في حني ان خسارة الالئحة املدعومة 
من النائبني السابقني فيصل الداوود وايلي الفرزلي احتسبت خسارة لقوى 8 آذار. 
وجتدر اإلشارة الى ان التيار الوطني احلر دعم الالئحة الثانية رغم عالقته احلديثة 

العهد مع »االشتراكي« التي ترجمت تعاونا محدودا في اجلبل.
 انتخابات عاملية: على هامش مشاركة رئيس مجلس الشعب السوري محمود األبرش 
ــطنبول، دخل في »دردشة« مع صحافيني لبنانيني معلقا على االنتخابات  في مؤمتر اس
ــة زحلة، قائال: »لقد حولتم انتخاباتكم  ــة في البقاع، وتوقف خصوصا أمام نتيج البلدي

البلدية انتخابات عاملية«.

كواليس بلدية

محمد رحال 

)محمود الطويل( النائب السابق ايلي سكاف محتفال مع انصاره بالفوز في انتخابات زحلة البلدية بعد اعالن النتائج 

رحال ل� »األنباء«: زيارة الحريري لدمشق تعلن فور االنتهاء من بعض التفاصيل

بيروت � داود رمال
كش���ف وزي���ر البيئة محمد 
رح���ال انه »في صدد التحضير 
لزي���ارة الكويت بناء على ملف 
التحضير  البيئي يتم  للتعاون 
له«، مشيرا الى ان »اسرائيل ال 
حتتاج الى ذريعة لالعتداء على 
لبنان واتهام س���كود حلقة في 
سلسلة تواظب عليها اسرائيل«، 
موضحا ان االع���الن عن زيارة 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
الى سورية رهن وضع اللمسات 
االخيرة عل���ى بعض التفاصيل 
في ضوء محادثات وفد املديرين 
العامني في دمش���ق، خصوصا 
ان الزيارة ستكون زيارة عمل. 
مؤكدا ان س���مير جعجع حليف 
أساس���ي للرئي���س احلريري 
»ونحن في 14 آذار نتشاور في 
امور كثيرة التخاذ املوقف بشأنها 
وهناك مواقف جديدة منسقة« 
قائال »تيارنا السياسي يسعى 
ال���ى التوافق في معظم املناطق 
اللبناني���ة ألن في ذلك مصلحة 
امنائية«، معتبرا ان »االنتخابات 
البلدية ذات طابع امنائي صرف 

وال ينطبق عليها ما ينطبق على 
النيابية«. مواقف  االنتخاب���ات 
الوزير رحال جاءت في حديث 
حول آخر املستجدات أجرته معه 

»األنباء« فيما يلي نصه:
ــن  ــد املديري ــارة وف ــد زي بع
العامني الى دمشق برئاسة الوزير 
ــى زيارة  ــبيان، مت ــان اوغاس ج
الرئيس سعد احلريري الثانية الى 

دمشق؟
يتم التحضير لهذه الزيارة، 
أو  ل���ن تك���ون ش���كلية  وهي 
بروتوكولية وهناك أمور تقنية 
تخ���ص االتفاقي���ات والقضايا 
املش���تركة بني الدولة اللبنانية 
والدولة السورية يتم التحضير 
لها، بحيث تك���ون زيارة عمل، 
ولذلك ذهب وفد املديرين العامني 
لوضع اللمس���ات االخيرة على 
ه���ذه االتفاقيات، وهذا االمر لن 
يكون االول او االخير، امنا بداية 
لعالقات مميزة بني الدولتني مبنية 
على اطر وأسس صحيحة وعلى 
تعاون وثيق بني سلطات البلدين 
مب���ا يخدم مصلحتهم���ا، وفور 
التفاصيل املتصلة  االنتهاء من 

بالزيارة من قبل املديرين العامني 
س���يتم االعالن عن موعد زيارة 

دولة الرئيس والوفد املرافق.
ــعد  س ــس  الرئي ان  ــظ  يالح
ــخصيا ما  ــى ش ــري يتول احلري
جعجع  ــمير  د.س ــمى مبلف  يس
ــم  ــد كبير في رس ــح الى ح وجن
ــوات اللبنانية،  صورة جديدة للق
الى ماذا يهدف الرئيس احلريري 

من وراء ذلك؟
ال أعتبر أن الرئيس احلريري 
يتسلم ش���خصيا ملفا معينا، 

وموضوع س���مير جعجع ليس 
ملفا امنا هو حليف أساسي وركن 
أساسي في قوى 14 آذار، وحليف 
أساسي لدولة رئيس احلكومة، 
وهناك عالق���ات مميزة جدا بني 
الرئي���س احلري���ري وجعجع، 
وهما يلتقيان على امور كثيرة 
ويتشاوران في أمور كثيرة ويتم 
اتخاذ قرارات منسقة تصب في 
ذات االجتاه، وأعتقد ان العالقة مع 
القوات اللبنانية مميزة وفي اطار 
النقاش الدائر دائما سنتوصل الى 

نتائج متجانسة ومنسجمة.
ــل  ــى التهوي ــر ال ــف تنظ كي
ــخ  صواري ــول  ح ــرائيلي  االس
»سكود« والى ماذا ترمي اسرائيل 

من وراء ذلك؟
في املبدأ اسرائيل ال حتتاج 
الى ذريعة أو حجة للهجوم على 
لبنان، وهي دائما تختلق احلجج 
والذرائع للضغط بشكل أو بآخر 
العربية  على لبن���ان وال���دول 
الفرصة لشن هجوم  القتناص 
معني في ح���ال كانت لديها نية 
عدوانية. وهذا االتهام هو حلقة 
من هذه السلس���لة الدائمة التي 

تواظب اسرائيل على ممارستها 
بحق لبن���ان وال���دول العربية 
لغايات معينة، والتهديد بش���ن 
حرب رمبا يكون ناجما عن اسباب 
دولية تخص الوضع مع لبنان 
والدول العربية، وأخرى داخلية 
حتتاج الى مواقف كهذه واالعتداء 
االسرائيلي على لبنان ليس فقط 

حربا امنا اعتداء بالتهديد.
ــر لزيارة  ــك حتض ــا ان علمن
ــقيقة ما امللفات التي  الكويت الش

ستبحثها ومتى هذه الزيارة؟
نح���ن في ص���دد التحضير 
لزي���ارة معظم ال���دول العربية 
الكويت  كوزارة بيئ���ة، ودولة 
الشقيقة ومنذ عشرات السنني 
تساعد لبنان وتساعد اللبنانيني 
ومؤسسات الدولة كافة لكي تقوم 
بعمله���ا، وضمن هذا االطار من 
التعاون ان ش���اء اهلل سيكون 
هناك تع���اون بني وزارة البيئة 
والكويت، وهن���اك أمور كثيرة 
تخص البيئة باإلمكان التعاون 
حولها، ويتم حتضير ملف معني 
للتواصل مع االخوة الكويتيني 

متهيدا لزيارة الكويت.

وزير البيئة اللبناني يحضر لملف بيئي يبحثه مع المسؤولين الكويتيين خالل زيارته المقبلة

لبنان: »البلدية« في استراحة محارب.. والمعركة المقبلة »ثأرية« في جزين
بيروت � عمر حبنجر

بقي من مراحل االنتخاب����ات البلدية واالختيارية اثنتان، االحد بعد 
املقبل 23 اجل����اري في محافظتي اجلنوب والنبطي����ة وفي 30 منه في 

طرابلس والشمال.
وكانت انتخابات اجلبل وبيروت والبقاع مناذج ملا سيس����تقر عليه 
الوضع في اجلنوب والش����مال، حيث ارتفع����ت أكثر راية التوافق، ألن 
عكسه معارك سياسية وعائلية مدمرة للعالقات االجتماعية حتى ضمن 

البيت الواحد.
وقد قيم الرئيس س����عد احلريري نتائج اجلولت����ني األخيرتني من 
االنتخابات مع وزير الداخلية زياد بارود الذي تناكف بالكالم مع نواب 
تيار املس����تقبل على خلفي����ة تصريح له حول تدني نس����بة املقترعني 

لبلدية بيروت.
وتطرق احلديث في اللقاء الى موعد زيارة الرئيس احلريري الثانية 
الى دمشق، والتي سيتخللها اجتماع للجنة العليا اللبنانية � السورية، 

برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

مجلس الوزراء

وحتى ذلك احلني، ينعقد مجلس الوزراء اللبناني غدا وعلى جدول 
أعماله 36 بندا ماليا وإداريا، إضافة الى مناقشة مشروع قانون املوازنة 

العامة.
وعلم ان تعيينات قضائية وعس����كرية ستتم، حيث سيعني املدير 
العام لإلدارة في اجليش اللبناني خلفا للعميد حس����ن محس����ن، كذلك 
سيعني مدير عام جلهاز أمن الدولة خلفا للعميد إلياس كعكاتي احملال 

الى التقاعد.
وستش����مل التعيينات مفتشني عامني ومفتش����ا قضائيا مللء مراكز 

شاغرة.
في هذه األثناء وصف الوزير ميش����ال فرعون الذي قاد املفاوضات 
البلدي����ة مع التيار الوطني احلر في بي����روت نتيجة انتخابات بيروت 

البلدية واالختيارية باإليجابية.
وقال فرعون بعد لقائه البطريرك املاروني نصراهلل صفير، ان بيروت 
تعيش اآلن جوا من االس����تقرار والهدوء، ما س����يفتح املجال للمجلس 

البلدي اجلديد للعمل اإلمنائي.
وفي موضوع املخاتير رأى فرعون ان األش����رفية ردت بشكل قاس 
عبر أهلها ما أدى الى خس����ارة الفريق اآلخر، ليعرفوا ان في األشرفية 

رموزا من مرجعيات دينية وسياسية ونواب وأحزاب.
الل����واء عصام أبوجمرة القيادي الس����ابق في التي����ار الوطني احلر 
أس����ف ملا وصفه بالتراجع الذي أحرزت����ه املعارضة في بيروت واعتبر 
ان االس����تفتاء كان واضحا ملن يرغب، مؤكدا ضرورة معرفة الواقع في 

بيروت األولى وتصحيح اخللل.

النتائج العملية النتخابات بيروت

ودلت نتائج العملية االنتخابية على مستوى البلديات في بيروت، 
عل����ى ان حصول رئيس البلدية املنتخ����ب بالل حمد وفريق عمله على 
65.500 صوت، بفارق 55 ألفا عن املرشحني املنافسني، يؤكد ان اإلرادة 
الشعبية في العاصمة ماتزال قادرة على إحباط لعبة التشطيب اخلطيرة 

لنسف املناصفة بني املسلمني واملسيحيني.
أما قصة نسبة املشاركة باالقتراع فقد اختلفت التفسيرات حول أسبابها، 

فالبعض عزاها إلى غياب املنافس اجلدي، والبعض اآلخر وضع املشكلة 
بغياب اإلدارة اجليدة القادرة على حتريك اإلدارة االنتخابية، فضال عن 

عوامل تتعلق بالعطلة األسبوعية واملزاج العام وتوفير اخلدمات.
والحظ مصدر وزاري ان نتائج انتخابات املخاتير في بيروت األولى 
والتي تشكل هزمية الس����تفتاء العماد عون، أسقطت املساعي لتقسيم 
العاصمة وفي تسويق مشروع الدوائر الثالثية، وهذا يعني ان الشارع 
املس����يحي لم يعتبر نفسه معينا ب� »االس����تفتاء« الذي طرحه العماد 
عون، ما حمل التيار الوطني احلر على مراجعة مجلس شورى الدولة 

في مسألة نتائج األشرفية.

عودة زحلة إلى سكاف

أما في زحلة فقد أعاد فوز الالئحة املدعومة من الوزير السابق إيلي 
سكاف، الزعامة السياسية لسكاف في عاصمة البقاع.

وترافق ذلك مع ش����يوع أخبار الفس����اد واملال السياسي الذي واكب 
االنتخاب����ات البلدية واالختيارية في زحلة والبقاع األوس����ط والغربي 
حيث اكد الوزير السابق البير منصور ان عملية شراء األصوات بلغت 
قريته رأس بعلبك وللمرة األولى في تاريخ االنتخابات البلدية من جانب 
متمولني يدعون الالئحة املنافس����ة لالئحة التي يدعم، مبررا بذلك فوز 

الئحته ب� 9 مقاعد من أصل 15 مقعدا، كان الباقي منها لقوى 14 آذار.
وتردد ان احد الداعمني لالئحة املعارضة في بلدة غزة البقاعية رفع 

سعر الصوت االنتخابي الى ألف دوالر في آخر حلظة!
وباهى تيار املس����تقبل بالفوز في بلدة صغبني معقل النائب روبير 

غامن )14 آذار(، وكذلك في بلدة »قصر نبا«.

الفرزلي إلعادة النظر في االنتخابات النيابية

من جهته، رأى النائب الس����ابق ايلي الفرزلي في نتائج االنتخابات 
البلدية واالختيارية في البقاع سقوطا مدويا لكل الرموز النيابية واحلزبية 
التي ادعت انها متثل املجتمع املسيحي، وقال ان العائلية استطاعت ان 
تسقط كل شعارات الطائفية واحلزبية واملذهبية واستطاعت بعصبيتها 
ان تخفف من حدة تأثير املال السياسي وتتدخل القوى اخلارجية التي 

كانت تلعب على تناقضات هذه القرية او تلك.
وفيما تخوض العملية االنتخابية »ستراحة محارب« االسبوع املقبل 
لتعود االحد بعد املقبل في 23 اجلاري تتجه األنظار االنتخابية الى صيدا 
حيث استؤنفت محاوالت تعومي التوافق في املدينة من خالل اتصاالت 
حثيثة يجريها الرئيسان نبيه بري وسعد احلريري، وقد كشف رئيس 
املجلس قبل مغادرته الى تركيا يوم االثنني عن امور مش����جعة تصب 

في خانة التوافق.
كما أعربت النائب����ة بهية احلريري عن أملها ببلوغ االتصاالت التي 

يجريها بري واحلريري حلوال ترضي جميع الفرقاء.
ويقفل باب الترش����يحات في اجلنوب منتص����ف ليل اليوم اذ اعلن 

احملافظ نق����وال أبوضاهر عن متديد وقت قبول طلبات املرش����حني من 
الثانية بعد الظهر يوميا حتى الرابعة عصرا.

أما في جزين ففش����ل التواف����ق في املجلس البل����دي وباتت املدينة 
اجلنوبي����ة املارونية باجتاه معركة ثأرية بني الرئيس نبيه بري ممثال 
في النائب السابق سمير عازار وبني التيار الوطني احلر الذي يتزعمه 

العماد ميشال عون.
نائب جزين الس����ابق ادمون رزق، نعى التوافق في املدينة وحتدث 
عن معالم معركة في املدينة، ألن الش����عار الذي طرحناه »بلدية للبلد« 
لم يضبط، وأصبحنا في بلدية لألش����خاص وبلدية لألحزاب، وهذا أمر 

دميوقراطي لكن نظرا لوضع جزين كنا فضلنا عدم حصول مواجهة.
خالف����ا لذلك فقد بات واضحا ان بل����دة زغرتا تتجه الى التوافق بني 
النائب سليمان فرجنية ورئيس حركة االستقالل ميشال معوض على 
قاعدة توزيع املجلس البلدي بني 13 عضوا لفرجنية و7 أعضاء ملعوض، 
وهذا التوزيع ليس نهائيا، وعلم ان مرشح فرجنية لرئاسة بلدية زغرتا 

هو د.البير معوض.
الوزير بطرس حرب، طرح فكرة التوافق البلدي في مدينته »تنورين« 
في قضاء البترون، وأكد ان املس����اعي مستمرة، وإذا لم نوفق فسنترك 
للناس ان تقرر. اما في مدينة البترون، حيث يتنافس النائب الس����ابق 
سايد عقل مع الئحة املعارضة، وقال حرب، ان سايد عقل وجوزف ضو 

حلفاء لي، لكن انا احترم رأي أهالي البترون.

زيارة الحريري إلى دمشق والتعيينات األساسية في مجلس الوزراء غدًا

الحريري إلى البيت األبيض
في األسبوع األخير من مايو

بيروت: يبدو ان أحاديث الرئيس احلريري في زياراته األوروبية 
ــارت ردود فعل منتقدة، خصوصا بعد تصريحه  األخيرة أث
ــهير لصحيفة إيطالية ونفيه الصريح للمزاعم االسرائيلية  الش
حول وجود صواريخ »سكود« في لبنان، وقوله ان هذه االتهامات 
ــلحة دمار شامل  تعيد الى األذهان املزاعم األميركية بوجود أس

لدى صدام حسني.
ونقلت شخصيات لبنانية عن الرئيس احلريري قوله انه مع ان 
تقتني املقاومة كل ما ميكنها من الدفاع عن حدود وسيادة لبنان، 
ــكود« مبواجهة أي محاول اسرائيلية  مبا في ذلك صواريخ »س

لالعتداء على لبنان.
ــا ال اختلف مع حزب اهلل حول  ــل عن احلريري قوله: أن ونق

عنوان املقاومة، بل اختلف معه في بعض األمور الداخلية.
ونقلت صحيفة »السفير« عن مراسلها في واشنطن ان الرئيس 
ــيزور واشنطن قريبا، وسيلتقي الرئيس األميركي  احلريري س
باراك أوباما، وقد يلتقي أيضا وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون 

ووزير الدفاع روبرت غيتس وقيادات في الكونغرس.
وافترضت الصحيفة األسبوع األخير من هذا الشهر موعدا 
للزيارة التي يبقى حتديد موعدها الفعلي رهن إعالن يصدر عن 

البيت األبيض.

إسرائيل ال تحتاج لذريعة لالعتداء على لبنان و»سكود« حلقة في سلسلة تواظب عليها 


