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تقدي�ر لس�ليمان: نقل النائب محمد رعد الى الرئيس ميش����ال 
سليمان في قصر بعبدا تقدير قيادة حزب اهلل ملواقفه في موضوع 
املقاومة وسالحها التي تكررت في الفترة األخيرة، وتأكيد احلزب 

على العالقة املتينة معه وحرصه على ذلك.
خلل واهتزاز: سياسي »مخضرم« متمسك برأيه بأن احلملة األخيرة 
على الوزير زياد بارود التي صدرت من قريطم تعكس »خلال واهتزازا« 
في العالقة بني الرئيس ميشال سليمان ورئيس احلكومة سعد احلريري، 
ولكن االتصاالت السريعة واملكثفة جنحت في احتواء ما حصل وانهاء 

ذيوله ألنه ال مصلحة ألحد في اهتزاز الوضع احلكومي حاليا.
نق�اش ذو اجتاهني داخل التي�ار: يجري داخل التيار الوطني احلر 
نقاش سياس����ي واس����ع حول االنتخابات البلدي����ة في نتائجها 
ومالبساتها واشكاالتها السياسية. ويتوزع النقاش في اجتاهني 

رئيسيني:
� اجتاه داخل����ي )داخل التيار( يدفع في اجت����اه اجراء مراجعة 

تنظيمية شاملة بعد حتديد الثغرات ونقاط الضعف واخللل.
� اجتاه خارجي )خارج التي����ار( يدفع في اجتاه اجراء مراجعة 
للعالقات السياس����ية وإعادة رسم أطرها وخطوطها مع احللفاء 
واخلصوم على حد سواء بعد حتديد األبعاد واخللفيات لظواهر 
ووقائع انتخابية مفاجئة و»مريبة« )على سبيل املثال ما يتعلق 
باالقتراعني الشيعي واألرمني وبالطريقة التي تصرف بها ايلي 

سكاف(.

انكسار الفرز: في اطار عملية خلط األوراق 
السياس��ية للتحالفات والعالقات و»انكسار« 
الفرز السياس��ي الذي كان قائما بني فريقني 

وكتلتني )8 و14 آذار(، تشهد العالقة الشخصية السياسية بني الوزير 
محمد الصفدي والنائب س��ليمان فرجنية تقدما ملحوظا، ويجري 
تب��ادل زيارات حيث من املتوقع قيام فرجنية بعد يومني بزيارة الى 
طرابلس حيث يقيم له الصفدي حفل غداء تكرمييا بعدما كان الصفدي 
زار بنش��عي في وقت س��ابق. اجلدير ذكره ان فرجنية الذي تربطه 
عالقات جيدة مع كل فعاليات طرابلس )الرئيس جنيب ميقاتي، الوزير 
جان عبيد، الرئيس عمر كرامي...( حتسنت عالقته مع الرئيس سعد 
احلريري بوتيرة س��ريعة أثناء عملية تشكيل احلكومة وبعد زيارة 
احلريري الى دمش��ق، لتعود هذه العالقة تشهد مراوحة وتقف عند 
نقطة »ال تقدم وال تراجع« ألس��باب غي��ر مفهومة، ويقال انها تتبع 

ايقاع العالقة بني دمشق واحلريري.
جول�ة تعارف لتيمور وليد جنب�اط: لوحظ ان النائب وليد جنبالط 
اصطحب معه جنله تيمور في زيارتيه الى الس����عودية واألردن 
لتعريفه الى خادم احلرمني الشريفني عبداهلل بن عبدالعزيز )كما 
عرفه والده كمال جنبالط الى امللك فيصل في السبعينيات( وإلى 
امللك عب����داهلل الثاني )والدة تيمور أردنية من أصل شركس����ي 
واسمها »جيرفيت«(، في حني ان جنبالط لم يصطحب معه تيمور 
في خالل زيارتيه الرسمية واخلاصة الى دمشق، وحيث ان األوان 

لم يحن بعد لتعريفه الى الرئيس بش����ار 
األس����د بانتظار اكتمال عملية االنتقال من 
مرحلة املصاحلة وكسر اجلدار النفسي الى 
مرحلة إعادة بناء الثقة وتوطيد العالقة الشخصية والسياسية. 
)جنبالط عاد بانطباعات أقل ارتياحا وأكثر تشاؤما ازاء املرحلة 
املقبل����ة وتطوراتها، وهو كان صرح قبل أي����ام انه يرى غيوما 

سوداء في األفق(.
 منع شاحنات محملة بالقمح املخالف من الدخول لسورية: منعت السلطات 
السورية 48 شاحنة محملة بالقمح )1800 طن( من الدخول الى االراضي 
السورية بعد توقف اس��تمر حلوالي 20 يوما امام املركز احلدودي 
في اجلوسية. وأفادت املعلومات بأن عدم السماح للشاحنات بالدخول 
الى سورية يعود الى تضارب وعدم تطابق نتائج الفحوصات املخبرية 
للعينات التي اخذتها االجهزة املختصة في سورية، مع تلك التي سبق 
تقدميها عند احلصول على املوافقة املبدئية. وتتوقف الشاحنات منذ 
اي��ام امام املركز احلدودي في القاع، حي��ث جرت املعامالت متهيدا 
إلعادته��ا الى لبن��ان. وان البضاعة تعود الى اثن��ني من كبار جتار 

البقاع.
زعام�ات مأزومة في بيئاته�ا: بعض ما قيل في االنتخابات البلدية 

ومن وحي مجرياتها ونتائجها:
� التحالفات اجلديدة أتت فارغة من أي مضمون، هدفها الوصول 
الى السلطة، واحلفاظ على احملاصصة. واملال السياسي سقط 

عند أبواب العائالت التي ترفض الغاء وجودها. فللواقع اللبناني 
خصوصيات، وعل���ى األحزاب واألنظم���ة مراعاتها والتعايش 

معها.
� وقائع اقت���راع األحدين املاضيني وإرهاصات األحدين التاليني 
تش���ير إلى أن كل »الزعامات الكبرى« مأزومة في بيئاتها، رغم 
املظاهر املعاكسة وسيل التبريرات والتسويغات ومؤمترات تفسير 
األرقام، كأنها تفسير لألحالم أو لألوهام. فهل قصد الناس القول 
لقياداتهم: أعطيناكم في السياسة، فاسمحوا لنا في »احمللي«؟ أم 
أن الرسالة أبعد وأعمق؟ وفي هذه احلال، هل ثمة سياقات عامة 
داخلية وخارجية تسمح باعتبار تلك »العوارض البلدية«، أدلة 

على »نهايات سياسية«؟
� ما يقلق هو غياب البرامج. مبعنى ان الناخبني الذين توجهوا 
ال���ى صناديق االقت���راع لم يقترعوا لصال���ح برامج، وال حتى 
جتش���موا عناء قراءة بعض البرامج التي نشرت او قدمت وإن 
تكن شكلية. ومن املؤسف حقا ان يكون عشرات آالف اللبنانيني 
ذهبوا لالقتراع على قاعدة العائلية وصالت النس���ب من دون 
االلتفات الى ما هو اهم. من هنا اخلوف في حال اقرار الالمركزية 
االدارية املوسعة التي تنقل صالحيات مركزية مهمة الى املناطق 
واملجالس احمللية املنتخبة، من بقاء األخيرة متوقفة عند محطة 
العائليات، ومتكن القوى السياس���ية الطائفية في تركيبها من 

السيطرة عليها واخضاعها.

لبنان: المعارك البلدية تستشري شماالً وجنوباً.. وال عزاء للتوافق 
بيروت � عمر حبنجر

بعد تأكد املعركة البلدية في كل 
من زغرتا وجزين وتراجع احتمال 
التوصل للوائ����ح توافقية، دخل 
رئيسا مجلس النواب واحلكومة 
نبيه بري وسعد احلريري على خط 
التوافق املفقود في مدينة صيدا، 
وصار استبدال بعض االسماء التي 
طرحها النائب السابق اسامة سعد 
بأخرى مقبولة لدى تيار املستقبل. 
لك����ن س����عد اصر على االس����ماء 
املطروحة من قبله وبينها شقيقته 
منى سعد وعبدالرحمن االنصاري. 
اجلماعة االسالمية في صيدا قدمت 
بدورها ثالثة اس����ماء الى مجلس 
بلدية املدينة وهم حسن الشماس 

وكامل كزبر ومطاع مجذوب.
الترشيحات  واقفلت بورصة 
في املدينة على 72 مرشحا بلديا 
و62 مرشحا للمخترة، وفي اللحظة 
االخيرة اضيف الى الئحة مرشحي 
تيار املس����تقبل في املدينة اس����م 
احمد احلريري جنل النائبة بهية 
الرئيسي في  احلريري، واملنسق 
تيار املستقبل وهو من الناشطني 
الواعدين على مستوى هذا التيار. 
وتؤك����د مصادر مطلعة ان دخول 
رئيس احلكومة سعد احلريري على 
خط التوافق في صيدا مع الرئيس 
نبيه بري قد يبعد خيار املعركة 
وال يجعله م����ن االولويات، وثمة 
من يؤكد ان »القطبة املخفية« التي 
يت����م احلديث عنها في صيدا هذه 
االيام والتي اعاقت حصول التوافق 
البلدي في املدينة قد تكون عقد لقاء 
بني ب����ري والنائبة احلريري بعد 
القطيعة الواقعة بينهما منذ اشهر، 
وتشدد املصادر على ان من شأن 
هذا اللقاء ان يحل جميع االمور، 
وتردد ان الرئيس احلريري قد يقدم 
على ترتيب لقاء بني بري والنائبة 

احلريري خالل ايام.

معركة حامية في جزين

وفي اجلنوب، رجح عضو كتلة 
الرئيس بري النيابية ياسني جابر 
حصول معركة انتخابية حامية في 
جزين، وقال: الظاهر ان نواب جزين 
)كتلة عون( يريدون السيطرة على 
جزين بالكامل، لذلك ستكون هناك 
معركة، مؤك����دا على قرب النائب 
السابق سمير عازار الذي يخوض 
املعركة بوجه العونيني في املدينة 
من حركة امل، علما بأنه ال اصوات 
حلركة ام����ل في جزي����ن لتغيير 

املعادلة.
وفي قضاء بنت جبيل، ترشح 
744 ملقاعد البلدية و316 للمقاعد 
اربع نس����اء،  االختيارية، بينهم 
يتنافس����ون على 130 مقعدا بلديا 

و96 مقعدا اختياريا.
الزهراني، ترشح  وفي قضاء 
1157 للبلديات و400 للمخاتير، اما 

في قض����اء زغرتا، واضح موقفها 
وموقفنا، فنحن في صلب 14 آذار 
واذا كانت محاوالت التوافق تهدف 
الى ابعادي عن حلفائي في 14 آذار 

فقد اخطأوا العنوان.
وقد رد الوزير يوسف سعادة 
ممثل املردة في مجلس الوزراء على 
ميشال معوض في مؤمتر صحافي 
عقده امس محددا االس����باب التي 
يراها فرجنية وراء تعذر التفاهم 

البلدي في زغرتا.

»القوات« ترد

رئيس الدائ����رة االعالمية في 
»القوات اللبنانية« ناجي غصن، 
ق����ال ردا على س����ؤال حول اتهام 
فرجنية »للقوات« بتخريب التوافق 
البلدي بني فرجنية ومعوض: ان 
»القوات« ليست جسما غريبا في 
زغرتا، والقواتيون هنا معروفون، 
وبالتالي ه����ذا الكالم غير مقبول 
ويخرج عن اطار اللعبة االنتخابية 

العادية املعروفة.
أم����ا في طرابل����س، فتصطدم 
مس����اعي التواف����ق بهوية رئيس 
املجلس البلدي العتيد، وقد تردد 
في هذا السياق اسم العميد املتقاعد 
عبداحلمي����د خربطلي املقرب من 
الرئيس عمر كرامي ومن س����ائر 

القيادات الطرابلسية.
ويقول نائب املدينة احمد كرامي 

في النبطية فقد ترشح للبلديات 
1045 يتنافس����ون على 516 مقعدا 
و272 مرش����حا ل� 91 مختارا و123 
عضوا اختياريا، وفي صور بلغ 
الع����دد 1476 مرش����حا للبلديات 
و710 مرش����حني للمقاعد البلدية 

في جزين.
شماال وفي زغرتا، قال احملامي 
ميشال معوض ان النائب سليمان 
فرجنية ميارس التكليف الشرعي 
في املدين����ة، محمال تنظيم املردة 
مسؤولية الرجوع عن قرار التفاهم 

الذي سبق االتفاق عليه بينهما.
وقال معوض انه وبعد التوصل 
الى اتفاق اجمع فيه الطرفان على 
ان تكون التركيبة في زغرتا وفق 
النيابية كلفت  نتائج االنتخابات 
فرجنية باعداد بيان لكنه تفاجأ ان 
فرجنية ارسل بيانا مغايرا كليا.

واضاف مع����وض: انا احتدى 
الوزير السابق فرجنية ان يصرح 
بالقول بأنني قلت لالعالم غير الذي 
قلته له في الداخل، وأؤكد انه لن 
يستطيع ان يقول كالما آخر، الذي 
حصل اننا اتفقن����ا في احملادثات 
وحصل تغيي����ر من جانبه، وهذا 
مؤس����ف له، واذا شاء اآلن وضع 
»بعبع« الق����وات اللبنانية، فهذه 
قصة بايخ����ة، »القوات« هي جزء 
من االتفاق بيننا، القوات اللبنانية 
فوضتني بادارة املفاوضة واملعاركة 

ان من ايجابيات الالئحة التوافقية 
حفظ مقاعد سائر الطوائف واملذاهب 
مما يح����ول دون االتيان مبجلس 

بلدي من لون سياسي واحد.
وعلم����ت »األنباء« ان الرئيس 
سعد احلريري قدم الئحة أسماء 
لرئاسة بلدية طرابلس للرئيس 
كرام����ي الذي ق����دم الئحة اخرى 

بدوره.
وفي البترون معركة انتخابية 
محتدمة بني الئحة التيار الوطني 
البلدية احلالي  برئاس����ة رئيس 
مرسيليوني حرب وأخرى منافسة 
برئاسة النائب السابق سايد عقل، 

مدعومة من قوى 14 آذار.
الوزير جبران باسيل، قال في 
هذا الصدد أرادوها معركة سياسية 
فلتكن، ونح����ن جمعنا الالئحتني 
اللتني تنافستا عام 2004 في الئحة 
واحدة لكنهم أرادوا تخريب الوفاق 

عبر تعطيل املشاريع االمنائية.

نقاش حاد لبنود الموازنة

في غمرة االنشغال بالتحضير 
ملعارك اجلولتني الثالثة والرابعة 
»البلدي����ة«، بدأ مجل����س الوزراء 
اللبناني أمس معركة من نوع جديد، 
عند دراسة مشروع املوازنة للعام 
2010 الذي انقضى منه اربعة أشهر 
ونصف الشهر مما يجعل االيرادات 
اقل من الرقم احملدد في املشروع 
باعتبار ان ال مجال لفرض رسوم 
وضرائب مع مفعول رجعي لالشهر 

االولى من هذا العام.
الش����روع مبناقشة  وش����كل 
املوازنة العامة اختبارا سياس����يا 
للحكومة وتدقيقا في حس����ابات 
اذا كانت  القوى املعارضة، وم����ا 
ستنفس احتقانها االنتخابي في 
مشروع املوازنة. وزيرة املال ريا 
احلسن اعتبرت ان مشروع املوازنة 
يشكل املعادلة االنسب في الظروف 
الراهنة واعتبرت ان معادلة الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص ال تلغي 
رفض فكرة اخلصخصة، وكشفت 
ان وزارة املال بصدد اعادة النظر في 
السياسة الضريبية املعتمدة ملا من 

شأنه تسهيل مزاولة االعمال.
املال  ب����دوره، رئيس جلن����ة 
واملوازن����ة النائب ابراهيم كنعان 
عضو كتلة عون، كان وجه سؤاال 
إقرار  للحكومة حول تأخرها في 
املباشرة  املوازنة، وعدم  مشروع 
بدرس مشروع املوازنة في مجلس 
الوزراء بعد ان احيل الى رئاس����ة 
مجلس الوزراء في 14 ابريل املاضي، 
املهل����ة احمل����ددة للحكومة  وعن 
لدرس هذا املشروع. وأضاف: اذا 
كان القص����د ان يحصل ما حصل 
في قانون البلديات، حيث استمر 
الدرس اسابيع عديدة ووصل الى 
النواب ولم يصدر، نريد  مجلس 

ان نعرف النتيجة.

ترشيح أحمد الحريري ومنى سعد يؤجج الصراع في صيدا والمواجهة ستحتدم في البترون 

)محمود الطويل( قوات االمن تزيل صور املرشحني والزعماء من على جدران شوارع بيروت 

أخبار وأسرار لبنانية

ري
خبا

ل إ
حلي

ت

زيارة الحريري إلى واشنطن: التوقيت والظرف واألهمية
بيروت: مبجرد إعالن الس��فارة األميركية في بيروت عن 
زيارة رئيس احلكومة س��عد احلريري الى واش��نطن في 
24 اجلاري، حتولت هذه الزيارة الى »عنوان سياسي عريض 
وال��ى مرتبة احلدث األبرز« لتصبح محور االهتمام واملواقف 
وهدفا رئيسيا للتصويب وإطالق النار السياسية على احلريري 
وحكومته من جهات معارضة له ومشاركة في احلكومة. ورغم 
ان زيارة احلريري الى الواليات املتحدة تندرج في إطار زياراته 
العديدة املفتوحة الى دول العالم بعد وصوله الى رئاسة احلكومة، 
ورغم ان زيارته تندرج في إطار زيارات لبنانية متكررة لكبار املسؤولني في 
الدولة اللبنانية الى واشنطن منذ وصول الرئيس ميشال سليمان الى قصر 
بعبدا، إال انها تكتسب أهمية خاصة ويجري التعاطي معها بشكل مختلف. 
الزيارة مهمة في توقيتها وظرفها اإلقليمي وفي عز احتدام وتشابك امللفات 
اإلقليمية التي تعني لبنان وحتاصر استقراره وتؤثر عليه، ومهمة أيضا في 

برنامجها وجدول أعمالها.
فالرئيس احلريري الذي يرافقه وفد كبير وزاري واقتصادي وإعالمي، 
أعد له برنامج لقاءات حافل يشمل كل مسؤولي االدارة االميركية من الرئيس 
أوباما الى أس��فل الهرم ف��ي وزارة اخلارجية واألم��ن القومي والپنتاغون 
والكونغرس. كما يتوجه على هامش زيارة واشنطن الى نيويورك لترؤس 
جلسة مجلس األمن الذي يرأسه لبنان حاليا. وفي كلمته أمام مجلس األمن، 
كم��ا في محادثاته مع أوباما وكبار مس��اعديه، يتمح��ور موقف احلريري 
وخطابه السياس��ي حول فكرتني وضرورتني: ضرورة حماية لبنان امللتزم 
بالق��رار 1701 من التهديدات واألخطار اإلس��رائيلية، وضرورة دفع عملية 
الس��الم الى األمام ألنها الوس��يلة الوحيدة لكبح جماح التطرف واإلرهاب 
في املنطقة، وألنه ال حل لألزمات العاملية السياس��ية واألمنية ما لم يتم حل 

القضية الفلسطينية حال عادال ودائما.
عش��ية هذه الزيارة وعلى هامشها وفي سياق الظرف السياسي احمليط 
بها وما يحفل به من إش��كاالت وتوترات، جتدر اإلش��ارة الى 4 مالحظات 

أساسية:

1 � تعثر العالقة اجلديدة بني س��ورية والواليات املتحدة وحتول املسار 
االميركي في التعاطي مع سورية من مسار حوار وانفتاح الى مسار ضغط 
وتوتر. واملؤش��رات على ذلك باتت واضحة من اجلهة االميركية في جتديد 
العقوبات وجتميد عودة السفير الى دمشق واالنخراط في احلملة اإلسرائيلية 

ضد سورية على خلفية »صواريخ سكود«.
2 � »برودة« في العالقات الس��عودية � السورية لم تعرف أسبابها بعد 
وم��ا اذا كانت تتص��ل بتطورات الوضع في العراق الذي يس��ير في وجهة 
مخالفة للرغبات والتفاهمات السورية � السعودية، أو ما اذا كان لألمر صلة 
بالتفاهم الس��وري � السعودي والذي لم يطبق كامال وبحذافيره في لبنان 
ولم يتوس��ع ويتمدد خارج لبنان، ولم يشمل امللف الفلسطيني والعالقات 

املصرية � السورية.
3 � مراوح��ة في عالقة الرئيس س��عد احلريري مع القيادة الس��ورية. 
صحيح ان هذه العالقة مستمرة في تواصل متعدد األشكال والطرق، ولكنها  
س��جلت انخفاضا في املستوى واآللية )من سياسي الى أمني(. وصحيح ان 
هذه العالقة لم تتراجع، ولكنها أيضا لم تتقدم. ويكفي هنا كمؤش��ر، اللغط 
احملي��ط بزيارة احلريري الى دمش��ق التي لم تتم حت��ى اآلن رغم مواعيد 
كثيرة ضربت لها. ومن املرجح ان دمش��ق كانت تود ان يزورها احلريري 
قبل زيارته الى واشنطن وان ينسق معها في شأن هذه الزيارة التي تتجاوز 
إطار »التعارف والتش��اور«، خصوصا ان سورية تعطي أولوية مطلقة في 
عالقتها مع لبنان ملس��ألة التنسيق في السياسة اخلارجية، خصوصا أيضا 
ان زيارة احلريري الى واش��نطن حتصل وس��ط تطورات إقليمية متدافعة 
أبرزها اس��تئناف عملية السالم على املسار الفلسطيني � االسرائيلي دون 

سائر املسارات.
4 � إش��كالية في العالقات االميركي��ة � اللبنانية. زيارة احلريري تأتي 
بعد مالبس��ات وإشكاالت حصلت على خلفية حملة منظمة ضد التحركات 
االميركية في لبنان واالتفاقات املوقعة معه، وأيضا بسبب مواقف أطلقها كبار 
املس��ؤولني اللبنانيني وبينهم احلريري غير مطابقة للسياسات والتوجهات 

االميركية في لبنان واملنطقة.

أحمد الحريري: »المستقبل« ربح البقاع 
بالحلفاء والعائات ومن هم في فلكه 

بيروت: أكد مقرر اللجنة اخلماسية في تيار املستقبل أحمد
احلريري أن التيار والعائالت واحللفاء ربح في االنتخابات 
البلدية في معظم البلديات في البقاع وبيروت. وأوضح في 
مؤمتر صحافي أنه »لوال وعي البيروتيني ملا بادروا إلى ما 
بادروا إليه في ظل حتفيز مذهبي فقرروا احلفاظ على مبدأ 
املناصفة«، مشيرا إلى أن »نسبة املقترعني كانت الفتة بكل 
املقاييس: وفيما يتعلق بالبق����اع الغربي »فقد كان عصب 
تيار املس����تقبل مش����دودا وحرصنا على تشجيع الوفاق، 
وجاءت النتائج لتؤكد وتكرس نتائج االنتخابات النيابية 
التي انتصرنا فيها وتظهر أن تيار املستقبل أساسي، معظم 
املجالس البلدية في جو تيار املستقبل«وقال: األرقام تؤكد 
أننا فزنا مبعظم بلديات البقاع الغربي وفي راشيا: من أصل 
9 بلديات فازت لوائح املس����تقبل والعائالت في 4 بلديات، 
والتوافق املدعوم من تيارنا ربح في قريتني بدعم باإلضافة 
إلى فوز الئحة صديقة للمس����تقبل«. وفيما يتعلق بالبقاع 
األوس����ط، أكد احلريري أنه »بعيدا ع����ن التحليالت تظهر 
األرقام أن تيار املستقبل فاز بغالبية البلدات التي كان فيها 
داعما لالئحة دون أخرى وكذلك في البقاع الش����مالي، فقد 
 »كان الدور الفاعل لتيار املستقبل مع فعالياتها وعائالتها«.
وفي مؤمتر صحافي عقده، ش����دد على أن »تيار املستقبل 
كان ف����ي االنتخابات أقرب إلى ان يكون ناخبا من أن يكون 

طرفا.

مما يعني استباقها )أي معراب( 
للنتائج حي���ال التوافق، الفتا 
الى ان الدعم أيا يكن ش���كله ال 
يكون من خالل امالءات يوحى 
به���ا ال���ى مع���وض للمطالبة 
بطروحات تعجيزية تهدف الى 
تعطيل االتفاق، اال وهي مطالبة 
معوض اثر زيارته ملعراب بثلث 
مقاعد املجلس البلدي في زغرتا 
املدينة له وح���ده، واصفا هذا 
املطلب بغير املنطقي كون مقاعد 
املجلس البلدي في زغرتا كانت 
ستتوزع بحسب االتفاق بنسبة 
4 مقاع���د على كل من العائالت 
الزغرتاوية اخلمس، فرجنية، 
كرم، معوض، الدويهي وبولس، 
على ان تكون رئاس���ة املجلس 
البلدي من حصة النائب فرجنية 

بيروت � زينة طبارة
رأى عضو كتلة »لبنان احلر 
واملوحد« النائب سليم كرم ان 
التوافق حيال االنتخابات البلدية، 
كاد يصل الى خواتيمه املرجوة 
بني رئيس تيار »املردة« النائب 
سليمان فرجنية ورئيس »حركة 
االستقالل« ميشال معوض، لوال 
دخول املؤثرات اخلارجية على 
هذا االخير وحتديدا تلك املتأتية 
من »القوات اللبنانية« اثر زيارة 
معوض لرئيس هيئتها التنفيذية 
في معراب سمير جعجع، معتبرا 
ان دخول القوات اللبنانية على 
العائالت  ب���ني  التوافق  خ���ط 
الزغرتاوي���ة حدا معوض على 
املطالبة بشروط إضافية فاجأت 

النائب فرجنية.

ولفت النائب كرم في حديثه 
ل� »األنباء« الى ان صيغة التوافق 
كانت تنص على أال يكون ألي 
ق���وى املعارضة أي  فريق من 
تدخل في ه���ذا التوافق مقابل 
ع���دم تدخل ق���وى 14 آذار فيه 
أيض���ا، وبالتال���ي ال���ى إبقاء 
التفاه���م زغرتاويا بحتا، وهو 
ما تعمد معوض جتاهله وعدم 
ذكره خالل مؤمتره الصحافي 
االخير كونه س���ببا يشير الى 
نقض معوض ألس���س التفاهم 

مع النائب فرجنية.
وأش���ار النائب كرم الى ان 
بي���ان الق���وات اللبناني���ة عن 
الزغرتاوي  دعمه���ا للتواف���ق 
حم���ل الكثير م���ن التناقضات 
في مواقف هذه االخيرة، وذلك 

املفاوضات حني  العتب���اره ان 
كانت متقدمة وتس���ير في خط 
ايجابي، فاجأت معراب االوساط 
االعالمية والسياسية بخير ينعي 
التوافق بني معوض وفرجنية، 

وعلى ان تكون رئاسة االحتاد 
من نصيب م���ن يفوز بغالبية 
قوى القض���اء، االمر الذي حدا 
النائب فرجنية على ترك اخليار 
للناخب الزغرتاوي وحلريته في 
اختيار من يريد لتمثيله داخل 
املجالس البلدية. واكد النائب كرم 
ان املعركة االنتخابية أصبحت 
حتمية في زغرتا واجلوار، وانه 
لم يعد هناك أي امكانية للعودة 
ثانية الى لغة املفاوضات، مؤكدا 
ايضا حسم املعركة االنتخابية 
في زغرت���ا املدينة وفي غالبية 
القض���اء لصال���ح زعيم  قرى 
املردة النائب سليمان فرجنية، 
متوقعا ان تشهد بعض املناطق 
الكبيرة من قضاء زغرتا الزاوية، 
معارك حامية، وذلك العتباره 

انه ليس هناك حتى الساعة من 
دليل حول هوية من سيكسب 
مجالسها البلدية. وردا على سؤال 
حول ما اذا كان استبعاد العماد 
عون عن تس���مية مرشحني له 
الى املجالس البلدية في زغرتا 
وقضائها بعد استبعاده سابقا 
عن تس���مية مرشحه فايز كرم 
للمجلس النيابي، سيكون سببا 
لبرودة في العالقات بينه وبني 
النائب فرجنية، اكد النائب كرم 
عدم استبعاد العماد عون وذلك 
السياس���ي  النهج  ان  العتباره 
لتكتل التغيير واالصالح سيكون 
ممثال في االنتخاب���ات البلدية 
في زغرت���ا، كون نواب املنطقة 
املذك���ورة اعضاء ف���ي التكتل 

العوني.

كرم ل� »األنباء«: تدخل »القوات« أطاح بالتوافق بين العائات الزغرتاوية
عضو كتلة »لبنان الحر الموحد« يؤكد حتمية المعركة

سليم كرم  ا.ف.پ: عني وزير الدولة االسرائيلي يوسي بيليد سعيد غطاس 
القيادي الس���ابق في جيش لبنان اجلنوبي السابق مستشارا في 
مكاتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو لعالج ضباط 
اجليش السابق في اسرائيل وهي املرة االولى التي يعني فيها احد 
عناصر اجليش العميل في منصب للخدمة املدنية االسرائيلية كهذا، 
وفي الصورة غطاس متحدثا ل� »ا.ف.پ« من مكتبه في تل ابيب.

ضابط من »جيش لبنان الجنوبي« 
مستشاراً لنتنياهو


