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زياد أسود 

)محمود الطويل( الرئيس نبيه بري مستقبال املرشح لرئاسة بلدية صيدا محمد السعودي في املصيلح 

انهيار التوافقات »البلدية« يتواصل جنوباً.. وطرابلس بين يدي الحريري وكرامي
بيروت ـ عمر حبنجر

البلدية  دخل����ت االنتخاب����ات 
واالختيارية في استراحة السبوع 
متهيدا الستئناف العمل باملرحلتني 
املتبقيتني واللتني تشمالن شمال 

لبنان وجنوبه.
واملشهد موزع بني االستعداد 
للمواجه����ة ف����ي زغرتا ش����ماال، 
التوافق في  واس����تعادة اج����واء 

صيدا.
ففي طرابلس يستمر االجتاه 
املدينة، بعدما  التوافقي لبلدي����ة 
تلقى ش����حنة دعم مباش����رة من 
لقاء رئيس مجلس الوزراء سعد 
احلريري ورئيس احلكومة السابق 

عمر كرامي.
الى مدير مكتب رئيس  وعهد 
احلكومة نادر احلريري والى فيصل 
كرامي جنل رئيس الوزراء السابق 
بالتفاهم على اس����م الش����خصية 
املؤهل����ة لرئاس����ة بلدية عاصمة 

الشمال.

زغرتا: فشل التوافق

اما في زغرتا فلم يكتب للتوافق 
ب����ني النائ����ب س����ليمان فرجنية 
واحملامي ميش����ال رينيه معوض 
احلي����اة طويال بفعل حس����ابات 
الس����اعات االخي����رة، واالختالف 
على من يكون رئيس احتاد بلديات 
قضاء زغرتا، من فريق فرجنية او 

من فريق معوض.
ونفى نواب زغرت����ا التوافق، 
فيما دعت قوى 14 آذار في زغرتا 
الى االستعداد ملعركة  مناصريها 

انتخابية بروح رياضية كاملة.
وتناول رئيس حركة االستقالل 
ميشال معوض مالبسات انفراط 
عقد التفاهم مع فرجنية في مؤمتر 
صحافي ذكر فيه مس����ببات فشل 

التفاهم.

العامة لقوى  منس����ق االمانة 
14 آذار فارس سعيد رجح معارك 
انتخابية في زغرتا وقرى قضائها 
ككل، معلن����ا جهوزية هذه القوى 
املعارك، متوقعا ان  خلوض هذه 
تق����دم اوضح ص����ورة للتنافس 

الدميوقراطي.
اما في صيدا، فقد سلكت الئحة 
محمد السعودي التوافقية طريق 
الصي����رورة، بعد جن����اح مبادرة 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
بالتناغم مع النائبة بهية احلريري، 
باضافة 7 اسماء جديدة الى الئحة 
الس����عودي املعلنة، وهي موزعة 
بني التنظيم الش����عبي الناصري 

واجلماعة االسالمية.
رئي����س التنظي����م الش����عبي 
الناصري في صيدا اس����امة سعد 

اعل����ن التزامه مبب����ادرة الرئيس 
نبيه بري، معلنا انه سلم االسماء 
التي رشحها للمجلس البلدي الى 
مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، 
ليعرضه����ا االخير على املرش����ح 
محمد السعودي، الذي قدم الئحته 
اجلديدة املعدلة دون ان تتضمن 

فحوى مبادرة الرئيس بري.
سعد اكد ان املساعي لم تصل 
الى نتيج����ة ايجابي����ة بعد، ولم 
تفش����ل ايضا حيث التزال االمور 

قيد املشاورات.
الالئحة  والتقى سعد برئيس 
السعودي وقدم له الئحة باربعة 
اسماء ميثلونه، وابلغه انها متثل 
التنظيم الشعبي الناصري واللقاء 
الوطني الدميوقراطي، بينما متنى 
السعودي على سعد اعادة النظر في 

عون الى ان التيار طرح التفاهم، 
لكن الصناديق هي التي ستحسم 

النتيجة بالنهاية.
كما استنكر عون احلملة على 
الداخلية والتهديد من قبل  وزير 
تيار املستقبل، معتبرا ان االعتذار 

وحده ال يكفي.

الحملة على نحاس

وعن احلملة على وزير االتصاالت 
شربل نحاس، قال عون: اننا ندعم 
نحاس وسياسته. ونرفض وضع 
اليد على مؤسس����ات الدولة عبر 

اخلصخصة أو البصبصة.
من جانبه، عضو الكتلة العونية 
نبيل نقوال قال ان نتائج االنتخابات 
في بي����روت والبقاع أظهرت نقلة 
نوعية للمعارضة، معتبرا ان التيار 

بعض هذه االسماء لوجود اعتراض 
عليها، متهيدا الخراج الئحة التوافق 
من عنق زجاج����ة اخلالفات على 

االعداد واالسماء.
من جهة أخ����رى، وفي مجال 
انتخابات بيروت وزحلة،  تقييم 
أكد رئيس تكتل االصالح والتغيير 
العماد ميشال عون أمس ان تياره 
لم يخسر في استفتاء االنتخابات 
البلدية في بيروت والبقاع، مشددا 
على ان أحدا في لبنان ال يستطيع 
ان يخوفنا أو يهددنا، واعلن رضاه 

عن النتائج.
وقال عون خالل اجتماع كتلته 
القوات سمير  النيابية ان رئيس 
جعجع تع����ود على »تس����بيغ« 
ما يربح����ه التيار. أما بالنس����بة 
النتخابات بلدية جزين، فقد أشار 

الوطني احلر حقق تقدما في بيروت 
ألنه لم يكن موجودا في وقت من 

االوقات، ال بلديا وال اختياريا.
النائب السابق ايلي سكاف قال 
من جهته ان خط االعتدال انتصر 
في زحلة، وهو س����يحمي املدينة 

معلنا االنفتاح على احلوار.
وعلى وقع ارتدادات االنتخابات 
عقد مجل����س ال����وزراء اجتماعه 
االس����بوعي امس وفتح فيه  باب 
النقاش في مشروع املوازنة العامة. 
وتوقعت صحف املعارضة ان تترك 
تداعيات االستحقاق البلدي آثارها 
اجلانبي����ة على النقاش احلكومي 
بخصوص املوازنة، خصوصا ان 
ما رافق هذا االستحقاق من انقالب 
على النس����بية ومعارك انتخابية 
اعاد تعميق ازمة الثقة بني اطراف 

مجلس الوزراء.
واولى االش����ارات االشتباكية 
حول املوازن����ة رصدتها صحيفة 
العماد ميشال  »السفير« مبوقف 
عون الذي اعتبر ان املوازنة مليئة 
بااللع����اب الصبيانية وكأنها من 
حواضر البيت، فيم����ا قال وزير 
الدولة عدنان الس����يد حس����ني ان 
هناك توجها لالس����راع مبناقشة 
املوازنة في مجلس الوزراء ومجلس 
النواب النه يكفي ما حلق بها من 
تأخير. وتقول اوساط املعارضة ان 
مشروع املوازنة الذي اعدته وزيرة 
املال ريا احلسن تنقصه اجلرعة 
االصالحية الضرورية، الفتة الى 
انه ال يلحظ كيفي����ة وقف الهدر 
املوازنة،  املالي لتخفيض عج����ز 
كما ال يتضم����ن ما يحقق العدالة 
الضريبية. ويتوقع ان يقر مجلس 
الوزراء في جلسة اليوم اخلميس 
تعيني العميد جورج قرعة مديرا 
عاما جلهاز امن الدولة، بناء على 

اقتراح رئاسة احلكومة.

تداعيات االنتخابات تنسحب على نقاشات الموازنة العامة في الحكومة اللبنانية

اهتزاز حكومي ال يبلغ حد التغيير
بيروت: جناح الرئيس احلريري

في بيروت كان أمرا محتما، لكن 
ما حصل ف����ي البقاع، وخصوصا 
الغربي وزحلة، لن تقبل املعارضة 
ان مير مرور الكرام. هذا ما تقوله 
مصادر مسيحية معارضة معتبرة 
انها حقق����ت مجتمعة مع كل فئات 
املعارضة ف����وزا مبينا في البقاع، 
فإن على رئيس احلكومة التوقف مليا وإعادة 
النظر في وضع التضامن احلكومي، وإجراء قراءة 
عميقة لطريقة إدارته االنتخابات البلدية وتعامله 
مع ش����ركائه في حكومة الوحدة الوطنية، فإذا 
كان رئيس احلكومة الوطنية لم يستطع إمرار 
اإلصالحات وال بت تركيب اللوائح، فكيف ميكن 
احلفاظ على التوازنات الداخلية بعدما تزايدت 
عوامل فقدان الثق����ة؟ بغض النظر عن توقيت 
أي تعديل أو تغيير حكومي، ثمة مراجعة يجب 
ان جترى اس����تنادا الى أوساط املعارضة حول 
عمل احلكومة، إلع����ادة النظر في كل تركيبتها 
ووضعها، ألن ما حصل أفقد احلريري »الظهر« 

الذي كان يستند اليه، وهذا األمر ينسحب على 
كل فرقاء املعارضة املسيحية واالسالمية من دون 
استثناء، وخصوصا بعض امللفات التي أثيرت 
داخل احلكوم����ة والتزال معلقة، وأولها البحث 
في املوازنة هذا األسبوع. ولكن مصادر سياسية 
مطلعة تتوقع ان يبقى الوضع احلكومي في دائرة 
االهتزاز والتوتر من دون ان تصل األمور الى طرح 
مسألة التغيير احلكومي لعدة أسباب منها: عدم 
القدرة لدى القيادات املعنية على اجناز تشكيلة 
حكومية جديدة، نظرا للتعقيدات التي حتيط بأي 
عملية تغيير للحكومة فيما يتعلق بالظروف 
اإلقليمية والعربية املؤثرة على الوضع اللبناني 
مبا في ذلك على مستوى امللف احلكومي وبالتالي 
فالوضع العربي واإلقليمي غير موات للدخول 
في عملية تشكيل حكومة جديدة خصوصا ان 
هذا الوضع اإلقليمي مرش����ح ملتغيرات مفاجئة 
مع تصاعد التهديدات اإلسرائيلية، كما ان البالد 
على أبواب فص����ل الصيف، مع ما يتطلبه ذلك 
من أجواء تهدئ����ة داخلية وحتضيرات إلجناح 

موسم االصطياف.

محاكمة مجموعة إرهابية أفتت بجواز اغتيال سعد الحريري 
وخططت لتفجير السفارة األميركية في بيروت

من مخيم البداوي ومقربة من فتح اإلسالم

بيروت ـ يوسف دياب
أماطت محاكمة مجموعة إرهابية اللثام عن 
مخط����ط كان يحّضره بعض أفرادها ويهدف 
الى اغتيال رئيس احلكومة اللبنانية س����عد 
احلريري وتفجير السفارة األميركية في لبنان، 
وان هذا املخطط كان يبحث في حلقات ضيقة 
ومحاضرات دينية داخل مخيم البداوي في 

شمال لبنان.
وكان أف����راد هذه املجموع����ة مثلوا أمس 
أمام هيئة احملكمة العسكرية برئاسة العميد 
الركن نزار خليل، وأفاد املوقوف الفلسطيني 
عبداملنعم غازي حس����ن بأن زميله املوقوف 

الفلسطيني نادر سعيد طوية كان يعطي دروسا 
دينية في مركز حلركة اجلهاد اإلسالمي داخل 
مخيم البداوي، وانه في إحدى احللقات الدينية 
أعلن انه سيفّجر نفسه برئيس احلكومة سعد 
احلريري، وأفتى بجواز اغتيال احلريري بعد 
تكفيره ألنه يعمل ضد مصلحة املسلمني، كما 
أفتى بضرورة تفجير السفارة األميركية في 
لبن����ان وان من ينفذ أيا من هاتني العمليتني 

سيكون جزاؤه اجلنة.
وخالل استجواب املتهم نادر طوية وسؤاله 
عن هذا األمر نفى ان يكون تفّوه بهذا الكالم، 
أو ان تكون لديه النية أو الفكرة لتنفيذ عمل 

كهذا، لكن املتهم حسن عاد وأكد أقواله، وجزم 
انه سمع طوية يتحدث بهذه األمور أكثر من 
مرة، وانه كان يفتي بجواز اغتيال احلريري 
في دروسه الدينية وان ذلك حصل خالل شهر 
رمضان املاضي. أما املتهمون الفلسطينيون 
عبدالسالم أمني قاسم، عمران طيب الهادي، 
حسني فوزي فريجة ووائل مشالوي واللبناني 
ناصر الزعبي فقد نفوا ان يكون طوية عمد 
الى تكفير أحد، واعترف����وا بأنه كان يعطي 
دروسا دينية ال عالقة لها بالسياسة مطلقا، 
وقالوا انهم يعرفون بعضهم كونهم جميعا 
أبناء مخيم البداوي، وأنكروا عالقتهم مبحاولة 

احلصول على متفجرات أو ما شابه، وأكدوا 
انهم ال ينتمون الى حركة اجلهاد اإلسالمي، 
امنا كانوا يجتمعون في مركزها في البداوي 

لتلقي الدروس الدينية.
وأوضحت مصادر قانونية ان هذه املجموعة 
املقّربة من »فتح اإلس����الم« انطلقت مبسألة 
تكفير احلريري والتفكير في محاولة اغتياله 
باعتب����اره )احلريري( هو م����ن أّمن الغطاء 
السياس����ي للجيش اللبناني الجتثاث »فتح 
اإلس����الم« في مخيم نهر البارد صيف العام 
2007 وقتل املئ����ات من عناصر هذا التنظيم 

وتوقيف الباقني منهم.

أيهما تسبق: زيارة الحريري
إلى دمشق أم زيارته إلى واشنطن؟
بيروت: تستمر زيارة الرئيس سعد احلريري
الى دمش��ق موضع اهتمام ومتابعة وسط 

غموض في األجواء وتضارب في التوقعات:
1 � تقول مصادر حكومية ان الوفد اإلداري 
الذي زار دمشق الشهر املاضي سيسبق احلريري 
الى العاصمة السورية، ورمبا أكثر من موفد من 
قبله من أجل توفير ظروف جناح الزيارة التي 
يتخللها بشكل رئيس��ي اجتماع اللجنة العليا 
اللبنانية � السورية املشتركة برئاستي رئيسي الوزراء في 
البلدين، نافية كل ما يقال حول احتمال إرجاء زيارة احلريري، 

متوقعة ان تتم في وقت قريب.
2 � مصادر معارضة ال تتوقع زيارة قريبة لرئيس احلكومة 
الى سورية أو بدء احلديث عنها قبل أواخر الشهر اجلاري 
ألس��باب عدة منها عدم انتهاء ورش��ة مراجعة االتفاقيات 
ولو ان س��ورية التي تنتظر زيارة احلريري لديها ش��عور 
يتنامى برغبة احلريري في التواصل معها، ولكن هناك من 
ال يجعله يذهب الى اآلخر في هذه العالقة حس��ب ما ينقل 
مصدر س��وري، متابع��ا: ان س��ورية وان كانت قد تأكدت 
من ان احلريري قد حس��م خياراته إال انه لم يترجمها بعد. 
ومن هنا يش��ير املصدر الس��وري الى العالقة السعودية � 
الس��ورية التي قد ال ينطبق عليها القول انها جيدة جدا في 
هذه املرحلة ألس��باب تتعلق خصوصا باملوضوع العراقي 
والتنافر السعودي � اإليراني في ظل رفض األخير التسليم 
بدور سعودي في العراق، مادام ال يريد االعتراف بوجوده 

وال ينفتح على العالقة معه.
وخالصة القول ان ورش��ة إع��ادة النظر في االتفاقيات 
اللبنانية � السورية تتابع بخطى هادئة بعيدا عن األضواء لكنها 
في العمق قد ال تكون منفصلة عن جو سياسي عام محيط 
بها، خصوصا اذا ما أخذنا بتأكيد املصادر ان العالقة اللبنانية 
� السورية التزال عالقة على ضفة املسلمات األساسية وهي 

السياسة اخلارجية واملعاهدة واالتفاقيات املنبثقة عنها.
3 � مصادر ديبلوماس��ية ت��رى ان زيارة احلريري الى 
واشنطن هي املطروحة حاليا وتتقدم على زيارته الى دمشق. 
ومن املقرر ان يزور احلريري الواليات املتحدة في األسبوع 
األخير من الشهر اجلاري، في زيارة هي األولى له لواشنطن 
منذ توليه رئاسة احلكومة، يلتقي خاللها الرئيس األميركي 
باراك أوباما وتس��تغرق 5 أيام، ثم ي��زور نيويورك حيث 
يلقي كلمة أم��ام مجلس األمن الذي يتولى لبنان رئاس��ته 

لهذا الشهر.
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أهالي األشـرفية عاتبون على توينـي: سجل استياء كبير من 
اهالي منطقة االشرفية بسبب غياب النائبة نايلة تويني 
عن احلدث االنتخابي في بي����روت خصوصا في مناطق 
الدائرة األولى، كما ابدى زمالؤها في الكتلة عتبهم على 

هذا الغياب.
بـري ينفي: نقل ع��ن الرئيس نبيه بري نفيه ان يكون قد 
طلب حجب أصوات الشيعة عن العماد ميشال عون في جبيل، 
مؤك��دا انه ال ميكن ان يفعل ذلك، »والرجل كان في ضيافتي 

في عني التينة عشية االنتخابات«.
تنامي التيارات اإلسـامية: دعت أوس����اط متابعة لنتائج 
االنتخابات البلدية في القرى الس����نية في منطقة البقاع 
عموما والبقاع الغربي خصوصا جميع األطراف للتوقف 
مليا أمام خارطة توزيع املقترعني في الوسط السني بني 
القوى املختلفة، وقالت ان من ميعن في النتائج يالحظ 
»وجود تنامي قوة التيارات االسالمية من كل التالوين« 
على حساب باقي االحزاب والقوى داخل القرى والبلدات 
الس����نية وبشكل خاص على حس����اب »تيار املستقبل«. 
وأضافت ان هذه النتائج تس����توجب وقفة جدية أمام ما 

أظهرته االنتخابات البلدية في هذه القرى.
سكاف لم يعترف: نقل عن مصدر مسؤول في التيار الوطني 
احلر، وفي معرض تقييم نتائج معركة زحلة، ان »التيار« أعطى 
أصواتا كثيرة لالئحة س��كاف. »ل��وال أصواتنا لكانت الئحته 
سقطت. نحن اليوم نشكل 23% من اصوات ابناء زحلة املسيحيني. 
وهذا رقم نرد به على احللفاء قبل اخلصوم الذين كانوا يعطوننا 
في أفضل االحوال 10 الى 11%«. األخطر بالنس��بة الى هؤالء أن 
سكاف لم يعترف بعد االنتخابات بفضل »التيار« ولعله يعرف 

ذلك من خالل درس نتائج الصناديق التفصيلية.
بوادر تفاهم بني »القومي« و»التيار«: كشفت أوساط معنية عن 
بوادر تفاهم بني احلزب القومي السوري والتيار الوطني 
احلر بحيث يكونان في مواجهة »املردة« والقوات اللبنانية 
والكتائب في بعض القرى، وذلك في عملية خلط أوراق 
لم يش����هده القضاء من قبل. وعزت االوساط السبب الى 
إقصاء التيار الوطني احلر عن بعض التفاهمات وحتديدا 

في زغرتا - الزاوية وبعض قرى القضاء.
معركة في شكا: تتجه األمور نحو معركة بني الئحتني، يدعم 
االولى النائ��ب فرجنية والتيار الوطني احل��ر والثانية تيار 
املس��تقبل والكتائب والقوات وممثلو عائالت شكا. وفي هذا 
املجال حذرت فعاليات املنطقة من محاولة اس��تغالل البعض 
النع��رات الطائفية ومحاولة اللعب عل��ى الوتر املذهبي جلهة 
إذكاء فتنة بني املوارنة واالرثوذكس من خالل إثارة موضوع 
ل��م يفتح يوما ف��ي تاريخ املنطقة وهو التنازع على رئاس��ة 

البلدية بني االرثوذكس واملوارنة.

أسود لـ »األنباء«: أدعو »الكتائب« و»القوات« للتضامن مع »التيار« 
إلنقاذ جزين من السيطرة الخارجية!

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عضو تكتل »التغيير واإلصالح« النائب 
زياد أسود أن منطقة جزين لم تنل منذ عقود 
خلت حقها سواء في اإلمناء البلدي أو في مواكبة 
التطور والنمو االجتماعي، وذلك بسبب حالة 
الهيمنة السياس����ية التي كانت مفروضة على 
قرار أهاليها قبل السابع من يونيو 2009 والتي 
كان ميثلها النائب السابق سمير عازار، وأيضا 
بسبب وضعها ضمن بوتقة سياسية لم تخدم 
أهاليها بش����يء، األمر ال����ذي أدى الى إضعاف 
معنوي����ات اجلزينيني وإلى تقليص وجودهم 
قسرا في املنطقة، مؤكدا ان التغيير الذي أجنزه 
اجلزينيون في الس����ابع من يونيو 2009 كان 
اخلطوة األولى في مس����يرة استعادة املدينة 
لقرارها الذاتي وإنقاذها من نكباتها االجتماعية 
واإلمنائية والسياس����ية، داعي����ا أهالي جزين 
وقضاءها إلى ترس����يخ هذا التحول والتمسك 
به من خالل االنتخابات البلدية، بهدف ضمان 
تطور املدينة إمنائيا واستعادة رونقها املعهود 
ما قبل االحتالل اإلسرائيلي لها، والذي ساهمت 
في سلبه منها التدخالت السياسية من خارجها 
بحيث لعب النائب السابق سمير عازار دورا 
رئيسيا في وقوع جزين حتت احلد األدنى من 

املتطلبات اإلمنائية واالجتماعية.
تحكم عن بعد

ولفت النائب أسود في حديث ل� »األنباء« 
إلى وجود حمالت متواصلة ومس����تعرة على 
نواب التي����ار العوني في منطقة جزين بهدف 
إفشال مسيرتهم اإلصالحية على كل املستويات، 
مشيرا الى ان احلمالت املذكورة تدار بواسطة 
»جهاز التحكم عن بعد« من خارج جزين ويقوم 
بتنفيذها إمالئيا النائب السابق سمير عازار، 
وذلك ليس فقط على حس����اب من����و املنطقة 
وتطوره����ا إمنائيا واجتماعيا، إمنا أيضا على 
حساب الوجود املسيحي فيها، معتبرا انه أينما 
وجد هذا األخير )أي سمير عازار( يكون هناك 
قائد ظل ملساره السياسي يقوم بتوجيهه لقاء 
إلباسه عباءة الزعامة اجلزينية حتى إن كانت 

فضفاضة عليه، مؤكدا ان اي إس����قاط لنواب 
جزين وإخراجها من حالة سياسية إلى أخرى، 
لن يكون من مصلحة عازار وال حتى من مصلحة 

من يديره من اخلارج اجلزيني.
هويات متناقلة

وردا على سؤال حول طبيعة التحالف البلدي 
في جزين بني »القوات اللبنانية« بشخص النائب 
والوزير السابق إدمون رزق وبني سمير عازار، 
أعرب النائب أسود عن استغرابه لكيفية اجلمع 
بني هويات سياسية متناقضة في العمق سواء من 
حيث املبادئ أم من حيث التوجهات السياسية، 
مذكرا بتوصيف النائب عازار للقوات اللبنانية 
والكتائب عبر تاريخ األحداث اللبنانية بأنهم 
عنصر شاذ على املستوى الوطني، وبإطالقه 
عليهم تسمية »يهود الداخل«، متفهما أحد جوانب 
هذا التحالف املتمثل في القوات اللبنانية وذلك 
العتباره أن هذه األخيرة تسعى الى ان يكون 
حتالفها مع عازار مدخال سياسيا لها الى منطقة 
اجلن����وب، معتبرا في املقابل ان اي حتالف مع 

عازار من أي جهة أتى سيكون مبنزلة إنقاذ حلالة 
هذا األخير السياسية واستعادة ملأساة جزين 
التي رفضها التيار العوني والقوات والكتائب 
من خالل حتالفهم الس����ابق خالل االستحقاق 

البلدي في العام 2004.
الواقع الجزيني

وأضاف النائب أس����ود ان حتالف القوات 
اللبنانية مع النائب الس����ابق سمير عازار هو 
حتالف غير طبيعي وال ميت الى الواقع اجلزيني 
بصلة، مؤكدا ان الطبيعي هو ان تكون القوات 
اللبنانية والكتائب والتيار العوني في حتالف 
انتخابي واحد في مدينة جزين إلنقاذها مما عانته 
سابقا من نزوح مستمر ألهاليها ومن تدهور 
متواصل في سياس����تها اإلمنائية، واألهم هو 
ملنع عودة تبعية جزين لقرار بعض الفعاليات 
السياسية خارجها، األمر الذي من أجله يدعو 
النائب أس����ود الكتائب والقوات للتضامن مع 
التيار العوني في جزي����ن إلنقاذ مدينتهم من 
عودة السيطرة اخلارجية التي ميثلها سمير 
عازار، كما يدع����و كل العائالت املوجوعة في 
جزين وأهالي البيوت التي أقفلت نزوحا باجتاه 
بيروت، ويدع����و أيضا الذين يتقهقرون جراء 
بناء املسابح فوق ضريح البطريرك املعوشي 
الى انتفاضة توق����ف معاقبة جزين وتعيدها 

بنتائجها إلى سابق عهدها.
وختم النائب أس����ود متوجها بالكالم الى 
الوزير والنائب السابق إدمون رزق قائال: »أوجاع 
أبناء مدينتنا غير معنية باالختالف السياسي 
فيما بيننا، أن����ت ابن املجتمع اجلزيني وبكاء 
اجلزينيني الذي نس����معه تس����معه أنت أيضا 
وتتأثر به، لذلك أدعوك اليوم للعودة بالذاكرة 
6 سنوات الى الوراء والتمحيص في التجارب 
التي مررت بها شخصيا، اضافة الى ما مر به 
أهالي جزين من جتارب مريرة مع هذا املجلس 
البلدي احلالي، والذي كان سمير عازار عنصرا 
أساس����يا في تنفيذ مهمة إيصال أعضائه الى 
اإلمس����اك بشؤون البلدة، وأدى بالتالي الى ما 

أدى اليه من تدهور في حالة املدينة العامة.

النائب العوني رأى أن التحالف بين القوات وعازار غير طبيعي

الحريري ينفي الكام المنسوب 
إليه حول الساح والـ »سكود«

حمادة: كل شيء يمكن أن ُينتزع
مني إال صداقتي ووفائي لجنباط

بيروت: نفى املكتب االعالمي لرئيس احلكومة سعد احلريري،
الكالم املنس���وب له في جريدة »السفير«، والذي يتعارض 
تعارضا كليا مع مصلحة لبنان، ألن من شأنه جره الى جتاذبات 

اقليمية خطيرة.
وكانت الصحيفة ذكرت ان شخصيات لبنانية التقت احلريري 
ونقل���ت عنه قوله انه مع ان تقتن���ي املقاومة في لبنان كل ما 
ميكنه�����ا م��ن الدفاع عن حدود وس���يادة لبن���ان مبا في ذلك 
صواريخ »س���كود« مبواجهة أي محاولة اسرائيلية لالعتداء 

على لبنان.

بيروت ـ محمد حرفوش
رفض النائب مروان حمادة التعليق على ما نش���رته بعض 

الصحف عن »خالفات مزعومة« مع النائب وليد جنبالط.
وقال: منذ نش���وء عالقتي مع النائ���ب جنبالط وعلى مدى 
عقود من النضال املشترك، تتعرض هذه العالقة بشكل دوري 
حملاوالت التفرقة والتمزيق، وهذه احملاوالت لم متر سابقا ولن 
متر اليوم، فكل ش���يء ميكن ان ينتزع مني إال صداقتي لوليد 

بك ووفائي له.
تصريح حمادة جاء مبوازاة معلومات صحافية عن استياء 
جنبالط من مواقفه و»تس���ريباته« املس���يئة للحزب التقدمي 
االش���تراكي لبعض الصحف وان جنبالط ابلغ احمليطني حوله 

انه البد من احلسم مع حمادة.
ولفت املصادر الى ان حمادة لم يزر كليمنصو واملختارة منذ 

اسابيع فيما يزور قريطم بشكل دائم.
حم���ادة كان قد توج���ه امس الى باريس ف���ي زيارة خاصة 
ملتابع���ة عالج يده اليمنى في احد املراكز الفرنس���ية الصحية 

املتخصصة.


