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زغرتا وصيدا: لوحظ ان النائب سليمان فرجنية، بعدما انفرط 
عقد التوافق مع النائب السابق ميشال معوض، عمد الى ادخال 
ثالثة من التيار الوطن���ي احلر على الئحة املردة ملجلس بلدية 
زغرتا الذي رشح لرئاسته توفيق معوض )فرجنية كان اقترح 

ألبير معوض رئيسا توافقيا(.
ولوحظ ان رئيس الالئحة املدعومة من تيار املس���تقبل محمد 
السعودي، وبعد انفراط عقد التوافق مع النائب السابق أسامة 
سعد، عمد الى ادخال ثالثة من اجلماعة االسالمية على الالئحة 
التي أعلنت على انها الئحة توافقية وحتولت الى الئحة معركة 
يتواجه فيها صقور الطرفني: أحمد احلريري جنل النائب بهية 

احلريري ومنى سعد شقيقة أسامة سعد.
خلط أوراق: تترقب مدينة جزين معركة بني الئحتني واحدة حتمل 
شعار »التغيير« من »التيار الوطني احلر« وعدد من العائالت، والثانية 
حتمل شعار »االعتدال« برئاسة النائب السابق سمير عازار بتحالف 

مع »القوات اللبنانية« والكتائب وعدد من العائالت.
االصطف��اف البلدي في جزين ال يعكس االنقس��ام الذي كان قائما 
ف��ي االنتخابات النيابية نظرا ال��ى ان التحالفات تعيد خلط األوراق 
السياسية، وهذا ما جتلى بانتقال كميل سرحال املتحالف مع النائب 
السابق سمير عازار في النيابة الى الضفة األخرى التي يرعاها التيار 

الوطني احلر.
كما ان حزب الكتائب املؤيد في االنتخابات النيابية 
للنائب الس��ابق إدمون رزق ضد الئحتي التيار 

الوطن��ي وعازار انضم ف��ي حتالفاته البلدية الى ع��ازار، كما متيل 
القوات الى تأييد هذه الالئحة برئاس��ة الرئيس احلالي لبلدية جزين 
سعيد أبو عقل )القوات خرجت من املعركة ترشحا واكتفت بخوضها 

انتخابا(.
وب��كالم آخر، فإن رزق قرر الوقوف عل��ى احلياد في معركة بلدية 
جتري في جزين على أس��اس منافس��ة محلية ال مت��ت بصلة الى 
االنقسام التقليدي بني 8 و14 آذار، وذلك بسبب اعادة خلط األوراق 

السياسية بني خصوم األمس.
هوية الزرارية السياسية: املعركة االنتخابية األهم في قضاء الزهراني 
س���تكون في بلدة الزرارية، اذ تتحالف أكبر عائلتني: آل مروة 
وآل زرقط )وهذا يحصل للمرة األولى رمبا( مع احلزب الشيوعي 
ورياض األس���عد والعائالت الصغيرة بوجه الئحة التوافق بني 
أم���ل وحزب اهلل. ويرى فيها البعض معركة حاس���مة لتحديد 
هوية البلدة السياسية، خصوصا مع وجود حراك يساري شبابي 

نشيط فيها.
البترون: وزير الطاقة جبران باس��يل يؤكد أن االنتخابات البلدية 

في مدينة البترون مختلفة كليا عن االنتخابات 
النيابية في قضاء البترون، حيث توجد »أصوات 

معادية« له.
واعتبر باس��يل أن انتخابات البترون س��تكون مشابهة النتخابات 
زحلة، مش��يرا أمام أصدقاء الى أن وزير العمل بطرس حرب، وهو 
م��ن تنورين »لن يحرق أصابعه في البترون«، حتى إذا ما بقي على 

احلياد »تصبح النتيجة مضمونة مائة في املائة«.
أما نائب »القوات اللبنانية« انطوان زهرا فيعتبر أن »اختراع« معركة 
بلدية في البترون يتوخى إخفاء سلسلة الهزائم التي مني بها التيار 

احلر في جبل لبنان وبيروت.
نزال في كوسبا: املعركة االنتخابية السياسية األبرز في قضاء 
الكورة ستكون في بلدة كوسبا، حيث فشلت احملاوالت اخلجولة 
باجتاه وفاق بات صعب املنال كي تتجنب معركة االس���تحقاق 
البلدي، وهو أمر كان متوقعا بسبب تعدد مرجعياتها السياسية 
واحلزبية، مما يوحي بان البلدة مقبلة على موقعة س���اخنة قد 
تكون األش���رس في قضاء الكورة، ب���ني نائبيها احلاليني نقوال 
غصن وفريد حبيب ومعهما »القوات اللبنانية« وقوى 14 آذار، 
وبني النائب الس���ابق فايز غصن ومعه »تي���ار املردة« والتيار 
الوطن���ي احلر واحلزب القومي من جهة ثانية، علما أن قوى 14 

آذار تعتبر ان تفوقها االنتخابي في البلدة في االنتخابات النيابية 
املاضية يعطيها األفضلية للفوز في املعركة بالئحة يرأسها عقل 
جريج، في حني أن النائب فايز غصن يرى أن الظروف واملعطيات 

الراهنة تختلف عما كانت عليه في االنتخابات النيابية.
املر يكسب: النائب ميشال املر لم يحصل فقط على رئاسة احتاد 
بلديات املنت، وإمنا على نيابة رئاسة االحتاد أيضا بعدما فشلت محاولة 
للتوافق على ان يشغل هذا املوقع أحد احملسوبني على التيار الوطني 
احلر، وفشلت محاولة كتائبية بالتصويت. ففي قائمقامية املنت الشمالي 
انتخبت ميرنا املر أبوشرف ب� 33 صوتا من أصل 33 بلدية يشكلون 
االحتاد املتني. أما بالنسبة الى معركة نيابة الرئاسة، فترشح كل من 
رئيس بلدية جل الديب � بقنايا إدوار زرد أبو جوده وهو احملسوب 
سياس��يا على النائب املر، ضد الكتائبي نبيل كحاله، فنال األول 20 
صوتا بينما حصل الثاني على 11 صوتا إضافة الى ورقتني بيضاويني 
األمر الذي حس��م املعركة ملصلحة أبو جودة. يذكر أن خالل عملية 
التصوي��ت ه��ذه، وزع العوني��ون أصواتهم بني املرش��حني كحاله 

وأبوجودة.
شتائم سياسية: لوحظ انه في عدد كبير من الصناديق االنتخابية 
في جبل لبنان والبق���اع وبيروت، وجدت أوراق ال حتتوي أي 

أسماء، بل شتائم سياسية تبعا ألهواء الناخبني.

بري ينعى  مبادرته التوفيقية في صيدا.. وسعد يدعو لدعم »الفدائيين« 

بي���روت: واخي���را تكرس 
البلدي في  التوافق  انعدام 
مدين���ة صي���دا، فأعلن محمد 
الس���عودي الئح���ة االمن���اء 
الصيداوية التي تضم حتالف 
تي���ار املس���تقبل واجلماع���ة 
االسالمية في املدينة، كما اعلن 
عبدالرحمن شريف االنصاري 
الئحة »االرادة الشعبية« لبلدية 
صيدا، بحضور رئيس التنظيم 
الش���عبي في املدينة اس���امة 
معروف سعد. وقال سعد وهو 
نائب سابق ان املجلس البلدي 
يجب ان يكون نابعا من االرادة 
الشعبية وان يكون في خدمة 
ابناء  الطبقات الشعبية داعيا 
صيدا الى دعم هؤالء »الفدائيني« 
ايح���اء بحجم  كما س���ماهم، 
التي يخوضونها في  املغامرة 
مواجهة تيار املستقبل االقوى 

في املدينة.
اما السعودي فقد اعلن انه 
بعد فشل مساعي الوفاق، بات 
محتما تعديل الئحته بعد خروج 
اربعة مرش���حني من التنظيم 
الش���عبي واعادة املرش���حني 
من اجلماعة االسالمية وتيار 
املس���تقبل، وبينه���م القيادي 
ف���ي تي���ار املس���تقبل احمد 
احلريري، وثالثة من اجلماعة 

االسالمية.

الس���عي لالئحة توافقية  الى 
موحدة في صي��دا، اعلن امس 
انه تنازل ع��ن ك��ل شيء في 
الى وفاق في  سبيل الوصول 
صي���دا، ولك���ن »ال رأي ملن ال 

يطاع«.
واضاف: لق���د كانت االمور 
قاب قوسني او ادنى، او باالحرى 

وس���تدور املنافس���ة ب���ني 
الالئحتني االحد املقبل للحصول 
على 21 مقعدا في مجلس بلدية 

املدينة عدا املختارين.

بري: ال رأي لمن ال يطاع

رئي�����س مجل���س النواب 
ال�����ذي ك��ان بادر  نبيه بري 

»نصف قوس«، لكن ال ادري ماذا 
حصل، ولكن على اي حال نحن 
واثقون من ان اهلنا في صيدا 
سيكونون على قدر املسؤولية، 
ويعتبرون ايضا ان وحدة صيدا 

هي منوذج لوحدة كل لبنان.

الطريق للمواجهة

وف���ي جزي���ن اعلنت امس 
الئح���ة التي���ار الوطني احلر 
بالتحالف مع د.كمال سرحال، 
وبحضور نواب املنطقة زياد 
اسود وميشال احللو وعصام 

صوايا.
ويرأس الالئحة وليد احللو 
وتضم 18 مرشحا بعدد اعضاء 
املجلس البلدي في املدينة، الذي 
اعلن برنامجها الذي اهم ما فيه 
مكافحة بيع االراضي في هذه 
البل���دة اجلنوبية املس���يحية 

الطابع.
الرئي���س نبيه بري  وكان 
قد نفى تدخله في االنتخابات 
البلدية في جزين، باتصال اجراه 
العماد ع���ون، واوضحت  مع 
اوس���اط ان ذلك ال يؤثر على 
حتالفه السياس���ي مع النائب 
الذي  الس���ابق س���مير عازار 
يدعم الئحة جزينية مقابلة الى 
جانب حزبي الكتائب والقوات 

اللبنانية.

»الوطني الحر« أعلن الئحته البلدية في جزين بمواجهة عازار والقوات والكتائب

)محمود الطويل( )واس(صاحب السمو امللكي وولي العهد السعودي األمير سلطان بن عبدالعزيز مستقبال رئيس احلكومة سعد احلريري في الرياض أمسالنائب السابق اسامة سعد خالل اعالنه الئحة »االرادة الشعبية« في صيدا امس
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هل يتخلى جنبالط عن حمادة؟

..وكيف يعالج التمرد
 داخل »االشتراكي«؟

بيروت: يشيع وزير س���ابق بأنه طلب وبصيغة 
التمن���ي الذي يعني ما يعنيه من النائب جنبالط، 
التخلي عن أحد أبرز »رفاق الدرب« النائب مروان حماده 
من أجل أن »تنتظم األمور داخليا وخارجيا«، وبحسب 

الوزير السابق فإن »التمني« سيأخذ مجراه.

بي���روت: يبدي النائب ولي���د جنبالط تخوفه من 
االوضاع الصعبة التي وصلت اليها األمور داخل 
احلزب التقدمي االش���تراكي اذ صار يالقي الكثير من 
الصعوبات إلقناع احلزبيني بأي قرار يتخذه في ظل 

نوع من حاالت التمرد التي أصبحت الى ازدياد.
ولم يستطع جنبالط الوفاء بتعهداته جلهة تسليم 
رئاسة البلديات في بعض القرى املختلطة في الشوف 
ملس���يحيني،  وهذا ما أثار احراج���ا جتري معاجلته 
وأك���دت العملية االنتخابية في اجلبل ان هناك فريقا 
داخل احلزب التقدمي االش���تراكي ال يعمل بتوجهات 
جنبالط التوافقية وتبدالته السياسية األخيرة، وهذا 
االمر سيدفع جنبالط الى القيام بحملة تنقية وابعاد 

الدخالء كما وصفهم. د.أحمد فتفت 

فتفت لـ »األنباء«: زيارة الحريري لدمشق ليست إلزامية
بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو كتلتي »املستقبل« و»لبنان أوال« النائب 
د.أحمد فتفت ان زيارة الرئيس احلريري الى س���ورية 
اليوم تندرج في اطار املسار اجلديد الذي اتخذته الدولة 
اللبنانية حكومة وشعبا جلهة اعادة بناء افضل العالقات 
مع سورية، واس���تعادة الثقة بني الدولتني على قاعدة 
»من دولة الى دولة« ضمن النظم واالطر املؤسس���اتية 
الضامنة لتحقيقها، الفتا الى ان أي اس���تمرار للعالقات 
الفردية من شأنه عرقلة هذا املسار، وبالتالي عودة االمور 
الى احلالة غير الطبيعية التي كانت س���ائدة لسنوات 
طويل���ة بني البلدين والى االخطاء التي أدت الى تدهور 

العالقات بينهما.
وردا على س���ؤال حول ما ذكرته صحيفة »الوطن« 
السورية بأن الزيارة أتت للتشاور في االمور االقليمية 
وهي بالتالي منفصلة في الش���كل واملضمون عن تلك 
املقررة عل���ى رأس وفد وزاري، اك���د النائب فتفت في 
حديث ل� »األنباء« ان الزيارة اليوم وان كانت للتشاور 
في الشؤون االقليمية تبقى ضمن طبيعة املسار اللبناني 
اجلديد، معتبرا انه من البديهي ان يصار الى التش���اور 
بني دولتني جارتني ف���ي ظل ما تتعرض له املنطقة من 
تهديدات مش���تركة من قبل العدو االسرائيلي، نافيا في 

معرض رده ان يكون هذا التش���اور قد ألزم به الرئيس 
احلريري على غرار الصورة السابقة للعالقات اللبنانية 
� السورية، وذلك العتباره ان الرئيس احلريري يتصرف 
بواقعية كون التشاور في التهديدات االسرائيلية حالة 
طبيعية بهدف دراس���ة كيفية مواجهتها في اطار قرار 

عربي موحد.
على خط آخر، وايضا في اطار الزيارات، أعرب النائب 
فتفت عن اس���تغرابه ما ذكرت���ه صحيفة »احلياة« عن 
امتعاض البعض في املعارضة من زيارة الرئيس احلريري 
املرتقبة لواشنطن، مؤكدا ان حتركات الرئيس احلريري 
بكل االجتاهات الدولية، تأتي في سياق املساعي للحصول 
على دعم لبنان، ليس فقط من الواليات املتحدة امنا ايضا 
من كل الدول الصديقة، وذلك في ظل ما يش���هده لبنان 
من تهديدات اسرائيلية مس���تمرة، اضافة الى مساعيه 
لتسليح اجليش اللبناني باملعدات والعتاد الالزم لتقوية 
وتعزيز قدراته القتالية، مؤك���دا ان الرئيس احلريري 
واضح في سياس���ته، وهو لن يحي���د عنها، خصوصا 
جلهة الصراعات اللبنانية � اللبنانية، بحيث لن يكون 
الداخ���ل اللبنان���ي موضع بحث أو تش���اور مع أي من 
الفرقاء الدوليني، مذكرا مبوقفه من الس���الح في لبنان 
ومن على منبر البيت االبيض حتديدا، حيث اعلن ان هذا 

السالح شأن لبناني داخلي ومعاجلته ال تتم سوى بني 
اللبنانيني وليس خارج الدولة اللبنانية، مؤكدا ايضا ان 
سياسة الرئيس احلريري وتيار »املستقبل« وكل قوى 
14 آذار واحدة ال تتغير ولن يحيدوا عنها مهما تغيرت 

الظروف واالحوال.
 عل���ى صعيد آخر، وع���ن كالم الرئي���س احلريري 
ل� »تلفزيون لبنان« بأنه »يسعى الى حتقيق التضامن في 
احلكومة«، الكالم الذي يؤكد عدم التضامن بني الوزراء 
كونه مازال في اطار املساعي لتحقيقه، اكد النائب فتفت ان 
من يرى تضامنا بني الوزراء فهو ال يرى االمور بصورتها 
احلقيقية، معتبرا ان الرئيس احلريري قد أثبت من خالل 
كالمه هذا أنه يتعامل مع االمور بواقعية ملموسة وليس 
باالوهام، مشيرا الى الكثير من التصرفات الشاذة لدى 
بعض الوزراء التي تؤكد فقدان التضامن داخل احلكومة 
والتي دفعت بالرئيس احلريري الى التأكيد على مسعاه 
إلجنازه، خصوصا ان احلكومة احلالية ستستمر لسنوات 
طويلة، على الرغم مما تتناوله بعض الوسائل االعالمية 
عن تغيير أو تبديل حكومي، مؤكدا ان ال احد في لبنان 
يستطيع حتمل اعباء اسقاط هذه احلكومة وعدم تشكيل 
اخرى خالل اش���هر طويلة، وما ينتج عن اسقاطها من 

تدهور سياسي وأعباء اقتصادية.

أكد أن هناك من يحاول من داخل مجلس الوزراء رّد الضربات التي تلقاها في االنتخابات البلدية

زار الرياض واجتمع بكبار المسؤولين السعوديين 

الحريري يلتقي األسد اليوم
بيروت ـ عمر حبنجر

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في بيروت اليوم، 
ويرحب لبنان بالزائر الكبير بوصفه أميرا للدولة العربية التي 
واكبت ودعمت لبنان في السراء والضراء، كما يصفه القادة العرب 
وهو الذي لعب أكبر األدوار في املساعي العربية ملعاجلة سلسلة 
األزمات اللبنانية منذ حرب الس����نتني عامي 1975 � 1976، حتى 
اتفاق السلم األهلي في مدينة الطائف بالسعودية عام 1989، الى 
جان����ب عينه الدائمة على إعادة إعمار ما هدمته حروب العدوان 

اإلسرائيلية، وعلى املساهمة في معاجلة أزماته املالية.
كما وس����يحل رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو ضيفا 

على لبنان صباح بعد غد اخلميس.
زحمة املواعيد الديبلوماس����ية ه����ذه، فرضت اكتفاء مجلس 
الوزراء بجلس����ة واحدة هذا األس����بوع، بدل جلستني مقررتني 

ملناقشة مشروع املوازنة للعام 2010.
وضمن املواعيد املزحومة جولة رئيس احلكومة سعد احلريري 
العربية، وأبرز ه����ذه املواعيد اثنان، األول لقاؤه خادم احلرمني 
الش����ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز أمس، وسائر املسؤولني 
الس����عوديني في الرياض التي عاد منها مساء امس والثاني في 
دمش����ق التي ينتقل إليه����ا بعد ظهر اليوم، وف����ور االنتهاء من 
مراس����م استقبال صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد، 
الى جانب رئيس اجلمهورية ميش����ال سليمان ورئيس مجلس 

النواب نبيه بري.
أما اجلوالت األخرى للرئيس احلريري فستحدد تباعا، علما 
انه يرغب في إمتامها جميعا قبل زيارته للواليات املتحدة للقاء 

الرئيس أوباما في 24 اجلاري.
مصدر مقرب من رئيس احلكومة أوضح ان زيارته دمش����ق 
ستكون قصيرة، وسيلتقي خاللها الرئيس بشار األسد ومن دون 
ان يستبعد عقد لقاء مع نظيره السوري محمد ناجي العطري، 
على ان يعود مساء الى بيروت الستئناف املشاركة في برنامج 

الترحيب بصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
الرئيس احلريري وقبل السفر إلى الرياض التقى في »بيت 
الوسط« رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط يرافقه 
الوزير غازي العريضي، الذي زار سورية امس )االثنني( والتقى 

قيادات سورية معنية بامللف اللبناني.
وكان العريضي رافق جنبالط الى اململكة العربية السعودية 
األس����بوع املاضي، وعاد الرجالن بأج����واء إقليمية قلقة، إال ان 
التطورات اإليجابية التي طرأت على امللف النووي اإليراني بعد 
املداخالت التركية والبرازيلية، ميكن ان تقلب الصورة الراهنة، 

اذا ما سارت األمور على ما يخدم االنفراج اإلقليمي.

جنبالط: زيارة الحريري إلى دمشق خطوة جيدة

جنبالط وصف جو اللقاء مع احلريري باإليجابي، وقال: لقد 
استعرضنا األوضاع بشكل عام وأبلغني رئيس احلكومة بعزمه 
زيارة دمشق، وفي اعتقادي انها خطوة جيدة وان من املفيد جدا 
ان يذهب الرئيس احلريري الى دمشق قبل ان يسافر الى الواليات 
املتحدة. أما البطريرك املاروني نصراهلل صفير فقد ثمن الزيارة 
املرتقبة للحريري الى واشنطن، سالكا طريق التفاهم والتضامن 

عبر العواصم العربية.

كاسيزي يتوقع صدور القرار االتهامي 
في اغتيال الحريري في الخريف

بيروت � أ.ف.پ: توقع رئيس احملكمة اخلاصة بلبنان 
القاضي انطونيو كاس����يزي في حديث صحافي نشر 
امس ص����دور القرار االتهامي في قضية اغتيال رئيس 
احلكومة الس����ابق رفيق احلريري في اخلريف املقبل. 
وقال كاس����يزي في حديث الى صحيفة »ديلي ستار« 
اللبنانية الناطقة باإلجنليزية ان »املدعي العام دانيال 
بلمار اعلن انه س����يصدر على االرجح القرار االتهامي 
بني سبتمبر وديس����مبر من هذا العام«. واضاف »هذا 
ما قاله.. هذا ما اتوقعه«. واكد كاس����يزي انه ال يعرف 
شيئا عن هوية املتهمني وال عن مجريات التحقيق، وقال 
ردا على سؤال: »ليست لدي ادنى فكرة.. املدعي العام 
ال يقول ش����يئا ألي كان داخل احملكمة، كما انه ال يقول 

شيئا بالتأكيد عن حتقيقاته«.


