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أوساط طرابلسية تستغرب: استغربت أوساط طرابلسية جلوء الرئيس 
أمني اجلميل عن طريق النائب سامر سعادة لتأمني املقعد املاروني 
في مجلس بلدية طرابلس لصالح مارك عاقوري، من دون االنتباه 

الى حساسية املوضوع.

انهي�ار التوافق في صيدا يزعج بري: أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري 
انزعاج��ه من عدم التوصل الى توافق ف��ي انتخابات بلدية صيدا رغم 
مبادرته الى ذلك مع فعالياتها. واشارت مصادر في حركة »أمل« الى ان 
بري أصيب بصدمة ثانية مع النائبة بهية احلريري التي لم تقبل التوافق 
ف��ي االنتخاب��ات النيابية عام 2009 على غرار م��ا حصل في الدورات 
الس��ابقة منذ العام 1992 اذ كان آل سعد ممثلني في مجلس النواب مع 
النائبة احلريري التي كانت في الالئحة التوافقية التي كانت تضم »امل« 
وحزب اهلل مع حلفائهما وهو ما دفع بري الى سحب مرشح »امل« احمد 

صفي الدين من الئحة محمد السعودي.

تراجع عدد البلدي�ات الفائزة بالتزكية في اجلنوب: ترى أوساط سياسية 
جنوبية انه يتعني تس���ليط الضوء بدقة عل���ى تطور مهم وبارز 
يشهده اجلنوب انطالقا من قلة عدد البلديات التي فازت بالتزكية 

حتى اآلن، وه���ي 40 بلدية تقريبا من 254، 
ما يعن���ي بوضوح ان ثمة حراكا كبيرا جدا 
في مختلف مناطق اجلنوب من قوى يسارية 

واخرى مس���تقلة وعائلية لم يتم ضبطها ضمن النزعة التوافقية 
الواسعة التي أريد لها ان تكون عنوانا سياسيا عريضا لالنتخابات 

البلدية واالختيارية في هذه املناطق.

اجلس�ر آخر من يعلم في طرابلس: كشفت املداوالت احلاصلة ان النائب 
سمير اجلسر كان آخر من يعلم، حيث أتت لقاءات فيصل كرامي ونادر 
احلري��ري لتنس��ف كل النقاش��ات التي خاضها اجلس��ر م��ع نواب 

طرابلس.

جزي�ن أحلى: لوح���ظ ان الالئحة املدعومة م���ن 14 آذار )القوات 
اللبنانية( ومن النائب السابق سمير عازار في جزين حملت اسم 
»جزين أحلى«، وهو االسم نفسه الذي حملته الالئحة التي فازت 

في جبيل »جبيل أحلى«.

إيران تثمن موقف سليمان: ثمنت أوساط سياسية قريبة من حزب اهلل 
وأخرى ديبلوماس��ية ايرانية موقف الرئيس ميشال سليمان ان جلهة 

مبادرته الى الترحيب باالتفاق املعلن من طهران 
بني ايران وتركيا والبرازيل حول »الوقود النووي« 
أو جلهة تأكيده ان لبنان سيصوت في مجلس 

األمن ضد فرض عقوبات جديدة على ايران.

س�نتان في الرئاس�ة: ملناس���بة مرور س���نتني على توليه رئاسة 
اجلمهورية، قال الرئيس ميشال سليمان أمام وفد نقابة احملررين 
انه راض عن أدائه لكنه ليس راضيا عن االنتاج الذي حتقق وكان 
يطمح الى األكثر، واتصفت نظرة الرئيس س���ليمان الى األوضاع 

اللبنانية ب� »اإليجابية«.

املعارضة تترقب كلمة احلريري في مجلس األمن: تترقب أوس��اط معارضة 
قريبة من حزب اهلل كلمة رئيس احلكومة سعد احلريري في أثناء القائه 
كلمة العرب أمام مجلس األمن األسبوع املقبل، وخصوصا جلهة املوقف 
الذي س��تتضمنه حيال مس��ألتي تهديدات اس��رائيل والعقوبات على 

ايران.

دمشق ترفض اتهام السنة والتخوين: يقول سياسي قريب من سورية 
ان دمشق ال تريد وترفض ان تبقى الطائفة السنية في دائرة االتهام 

والتخوين، أو ان تبقى معادية له���ا هذه املعادلة أدخلتها القيادة 
السورية في صلب اهتمامها االستراتيجي، وتعتبر ان أمنها الوطني 

يتطلب تأمني الهدوء على اجلبهة السنية في لبنان.

مرافقو احلريري للخارج: لوحظ ان الرئيس سعد احلريري ال يصطحب 
معه الى دمش��ق إال مدير مكتبه نادر احلريري وال يصطحب معه في 
معظم زياراته الرس��مية الى اخلارج إال مستش��اريه وأبرزهم د.محمد 
ش��طح. ويعزو البعض غياب الوفد الوزاري الى الطابع السياس��ي أو 
الديبلوماس��ي أو اخلاص له��ذه الزيارات التي تخلو ع��ادة من توقيع 

اتفاقات.

عون الى دمشق بعد االنتخابات: يحكى عن زيارة يجرى ترتيبها للعماد 
ميش���ال عون الى دمشق للقاء الرئيس بش���ار األسد، ويرجح ان 

جترى بعد االنتخابات البلدية.

تنسيق بني وزراء املعارضة السابقة: بدعوة من حزب اهلل عقد وزراء حزب 
اهلل وأم��ل والتي��ار الوطني احلر اجتماعا في مجلس النواب لتنس��يق 
املواقف فيما يخص مشروع املوازنة. وهذا االجتماع هو األول لوزراء 

املعارضة )السابقة( منذ تأليف احلكومة.

أمير قطر يشارك اللبنانيين ذكرى التحرير.. ونازك الحريري تهنئ نصر اهلل 
بيروت - عمر حبنجر

يس����تكمل لبن����ان اس����تقباله 
القيادات والرؤساء من حول العالم، 
وكانت محطة امس مع رئيس وزراء 
اليونان ج����ورج باباندريو الذي 
تواجد في بيروت ضمن انش����طة 
مؤمتر اقتصادي ملجموعة االقتصاد 
واالعمال وال����ذي حتدث عن قلق 
متزاي����د من تط����ورات األوضاع 
االقليمية، في ضوء التبادل االخير 
للتهديدات في املنطقة، محذرا من 
تصاعد التوتر الذي ميكن ان يخرج 

عن السيطرة.
إال أن باباندريو اعرب عن ثقة 
بالده في دخول لبنان حقبة جديدة 
من االستقرار السياسي مشددا على 

أهمية االلتزام بالقرار 1701.
باباندري����و عق����د جولتني من 
احملادثات مع الرئيس سعد احلريري 
الظهر وبعده، تناولت  امس قبل 
األوض����اع االقتصادية والدولية، 

إضافة الى العالقات الثنائية.

مسؤولية المجتمع الدولي

وفي مؤمتر صحافي مشترك 
ب����ني احلري����ري وباباندريو قال 
احلريري ان البحث تناول الصراع 
العربي � االسرائيلي والصراع في 
فلسطني، مرحبا مبوقف باباندريو 
الصحيح بالنسبة للصراع العربي 
� االس����رائيلي. واشار الى االتفاق 
على وج����وب ان يتحمل املجتمع 
الدولي مسؤولياته ويبدي التزاما 
حقيقيا بالسالم في املنطقة، ألن 
وحده السالم ميكن ان يلغي الذرائع 
التي يستخدمها املتطرفون للتعبئة 
ضد املعتدلني، وألن عدم حتقيق 
السالم سيغذي املزيد من التعصب 

والعنف.
وق����ال احلري����ري ان لبن����ان 
واليونان يعيش����ان ف����ي املنطقة 

وكان رئيس مجلس الوزراء سعد 
احلري����ري أصدر مذك����رة قضت 
باحتف����ال اإلدارات واملؤسس����ات 
العامة والبلديات وجميع املدارس 
واجلامعات ي����وم الثالثاء في 25 
املقاومة  اجلاري مبناس����بة عيد 
املذكرة  والتحري����ر. كما نص����ت 
على ان تخصص احلصة األولى 
من يوم األربع����اء الواقع فيه 26 
اجلاري في جميع املدارس واملعاهد 
واجلامعات، لش����رح أهمية هذه 

املناسبة الوطنية.

نصراهلل يشكر

املعاون السياسي لألمني العام 

واحلساسة التي مير بها لبنان 
واملنطقة بتنا بحاجة ماسة الى 
التمسك بنضالنا الطويل وباإلرث 
الكبي���ر الذي تركه لنا الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري، وابنكم 
أبطالنا  الشهيد هادي، وجميع 
الشهداء الذين ضحوا بحياتهم 

حلماية تراب الوطن«.
 وأضافت السيدة احلريري في 
رسالتها تقول: »لعل هذا اليوم 
املجيد يكون مناسبة لترسيخ 
متسكنا بأرضنا وبحفظ األمن 
والسالم فيها، عن طريق صون 
وحدتنا الوطني���ة ونبذ كل ما 

يشتت الصف اللبناني«.

األمن األسبوع املقبل ممثال لبنان 
واملجموعة العربية. وهو ما نوه 
به املمثل اخلاص لألمني العام لألمم 
املتحدة في لبنان مايكل ويليامز 
مشيدا بالقدرة التي اثبتها لبنان 
على ادارة مجلس األمن لهذا الشهر. 
من جهة اخرى، قدم سفير إيران 
اجلديد في لبن����ان غضنفر ركن 
اب����اد أوراق اعتم����اده الى رئيس 
اجلمهورية ميش����ال سليمان قبل 
ظهر امس اخلمي����س، في القصر 
اجلمهوري. وانتقل اباد الى وسط 
بيروت بعد زيارته الضاحية، حيث 
وضع إكليال من الزهور على ضريح 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري. 

حلزب اهلل احلاج حسني خليل 
أجرى اتصاال بالرئيس س���عد 
احلريري شكره فيه باسم األمني 
العام السيد حسن نصراهلل على 
إصدار هذه املذكرة وإعالن هذا 

اليوم يوم عطلة وطنية.
الس���يدة ن���ازك  بدوره���ا 
احلريري، أرملة الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري بعثت برسالة الى 
السيد نصراهلل تتضمن التهنئة 

بعيد املقاومة والتحرير.
التي  الرس���الة  وتضمن���ت 
أذاعتها وسائل إعالم حزب اهلل 

اآلتي:
»ف���ي ظل املرحل���ة الدقيقة 

خارجية أملانيا غيدو ويستدبري، 
ويصل بعد غد األحد وزير خارجية 

فرنسا برنار كوشنير.

أخبار طيبة وأقل طيبة

حركة املوفدين باجتاه لبنان 
حتم����ل دالالت طيبة وأقل طيبة، 
ففي حني يؤش����ر هذا احلراك الى 
اس����ترجاع لبن����ان مكانته على 
اخلارطة الدولي����ة، يتزايد القلق 
حيال تطور األوض����اع االقليمية 
الرئي����س احلريري  احمليطة به. 
عرض األوضاع على األمني العام 
للجامعة العربية عمرو موسى الذي 
رأى ضرورة وجوب احلذر حيال 

املخاطر على لبنان، ألن االضطراب 
والتوتر يعم املنطقة، وفيها تقدم 
وتراجع، والتزال األمور تستدعي 
احلذر من كل السياسات العربية 
في ذات الوقت نعتمد الرصانة من 

اجل حماية املصاحلة العربية.
كما وض����ع الرئيس احلريري 
موسى في أجواء جولته العربية 
الواليات  التي تس����بق زيارت����ه 
املتحدة األميركية في إطار التشاور 
والتنسيق في مواجهة التهديدات 
اإلسرائيلية املتواصلة ضد لبنان 
والبحث في كيفية حشد املجتمع 
الدولي للضغط على إسرائيل، حيث 
يترأس احلريري جلس����ة مجلس 

املضطربة وأن����ه مت االتفاق على 
العمل مع����ا من أجل جعل منطقة 
الش����رق األوس����ط منطق����ة آمنة 

للشعبني اليوناني واللبناني.
كما طرح احلريري مع ضيفه 
الصعوب����ات املالية التي تواجهها 
بالده واجله����ود االصالحية التي 

التزمت بها.
من جه����ة اخرى يصل بيروت 
اليوم أمير قطر الش����يخ حمد بن 
خليف����ة آل ثاني، للمش����اركة في 
افتتاح مش����روع مليتا السياحي 
اجلهادي في اقليم التفاح، مبناسبة 
الذكرى العاش����رة لعيد االنتصار 
والتحرير. كما يصل اليوم وزير 

ممثل بان كي مون يشيد بقدرة لبنان على إدارة مجلس األمن.. والحريري يترأس جلسته المقبلة

)محمود الطويل(السفير االيراني اجلديد غضنفر ركن اباد يقرأ الفاحتة على ضريح الرئيس الشهيد رفيق احلريري وفي االطار السيدة نازك احلريري االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال اللواء مصطفى حمدان 

)محمود الطويل(رئيس الئحة االرادة الشعبية عبدالرحمن االنصاري في جولة على اسواق صيدا  .. ورئيس الالئحة املقابلة محمد السعودي متفقدا سوق  اخلضار

أخبار وأسرار لبنانية

سعد يتهم دواًل بالتدخل.. والسعودي يدعو إلبعاد »قميص عثمان«

االس����رائيلي، وبعضهم اآلخر 
كان معتقال في »سجن انصار« 
ايام االحتالل االسرائيلي وهم 
ناشطون في مجتمعهم واحيائهم 

واماكن عملهم.

الئحة رجال أعمال

الذي  الوفاق  ام����ا  واضاف: 
حتدث اآلخرون عنه وجتاوبنا 
معهم بشأنه، فكان هناك فريق 
يري����د ان يف����رض ارادته على 
تيارنا، حي����ث عهد الى عرض 

حتقيق فوز ال ادري حجمه، »وان 
كنا نرى ان هذه الالئحة قوية 

وقادرة على حتقيق نتائج«.
وس����ئل س����عد عن اسباب 
سقوط الالئحة التوافقية، وعن 
م����دى صحة الق����ول انه طرح 
اسماء رموز غير مقبولة لدى 
الفريق اآلخ����ر فأجاب: اوال ان 
الرموز التي مت االعتراض عليها 
عددها أربعة، ثالثة منهم غير 
حزبيني، وان بعضهم شارك في 
املقاومة الوطنية ضد االحتالل 

الئحة غير متوازنة ال سياسيا 
وال اجتماعيا، وقبل ان يعلن هذه 
الالئحة طلبنا من »املرشح الذي 
سمى نفسه مستقال« وتوافقيا 
ان يعيد النظر الن الئحته غير 
متوازن����ة، ولن تلق����ى القبول 
في اجل����و الصيداوي، والدليل 
ان هن����اك قوى انس����حبت من 
هذه الالئح����ة، وكان آخر كالم 
مع هذا املرشح )في اشارة الى 
محمد السعودي( قوله ان من 
يري����د ان ينتخب هذه الالئحة 

بي����روت: تتس����م املعرك����ة 
االنتخابية في جنوب لبنان 
بعد غد بحماوة شارعية الفتة، 
خصوص����ا في مدين����ة صيدا 
وجواره����ا، حيث جرى فرز ما 
الق����وى االمنية  يوازي نصف 
والعس����كرية املؤلفة من أربعة 

آالف رجل.
النائب السابق اسامة سعد 
ال����ذي يدعم الئح����ة املعارضة 
البلدي����ة، ركز عل����ى اجلانب 
السياس����ي لهذه املعركة، وقال 
ان الالئحة التي يؤيدها برئاسة 
عبدالرحم����ن االنصاري وهي 
الئحة »االرادة الشعبية«، تضم 
كفاءات من مختلف فئات املجتمع 
الصيداوي، من عمال ونقابيني 
ومهن حرة ومثقفني وناشطني 
اجتماعيني، يعبرون عن توجهات 
تيارنا على الصعيد التنموي.

نستطيع الفوز

وردا على سؤال حول قدرة 
هذه الالئحة على املنافسة، اكد 
على اس����تطاعة ه����ذه الالئحة 

فلينتخبها واال فهو حر، فقلنا له 
ان هذه ليست الئحة توافقية الن 
الغالبية العظمى منها من تيار 
املس����تقبل وانها غير متوازنة، 
حيث فيها 16 رجل اعمال، ودون 
متثيل لفئ����ات املدينة االخرى، 
واعتبرنا ان السعودي لم يعد 
مرشحا مس����تقال وال مرشحا 

توافقيا.

السعودي: ال دخل للدول

رئيس الالئحة املقابلة محمد 
السعودي رد على اقوال اسامة 
س����عد هذه بالقول: ال اعرف ما 
دخل الدولة العربية التي سماها 
س����عد باالنتخابات البلدية في 
لبنان؟، نحن في انتخابات محلية 
بلدية ال شأن لها بالسياسية وكل 

همها امناء املدينة.
واضاف: يبدو انهم يرفعون 
»قميص عثمان«، امام اي شيء، 
تارة يتحدثون عن السعودية 
واخرى عن االمبريالية واميركا، 
فلنبتعد عن كل هذه احلزازات، 

بلدنا يحتاج الى امناء كثير.

فرز نصف القوى األمنية لتبريد انتخابات صيدا

تدافع بين مرافقي سعد والحريري في صيدا
صيدا: تعرض النائب الس���ابق أسامة 
سعد بكالم ناب ملقرر اللجنة اخلماسية 
في تيار املستقبل احمد احلريري، عندما 
التقيا في احد االماكن في املدينة امس، ادى 
الى حصول تدافع ب���ني مرافقي الرجلني، 

تدخلت قوة أمنية مش���تركة وعملت على 
فض االشكال.

ويذك���ر ان احم���د احلريري مرش���ح 
لعضوية املجلس البلدي على الئحة محمد 

السعودي.

علي عبداهلل ل� »األنباء«:
زيارة الحريري إلى واشنطن ضرورية

صفير: سورية وإيران تتدخالن في شؤون لبنان
بيروت � أحمد منصور

اعتبر البطريرك نصراهلل بطرس صفير أمام وفد 
سياحي فرنس����ي ان األوضاع التي منر بها صعبة 
جدا، الفتا الى ان سورية وايران تتدخالن في شؤون 
لبنان، ولكن في النهاية نسعى قدر املستطاع حلل 
هذه املشكلة. وقال: في لبنان 18 طائفة تسعى جميعها 
للتعايش معا مبحبة وسالم وطمأنينة بالرغم من 
املشاكل التي تأتي من اخلارج مشددا على ضرورة 

تضامن جميع اللبنانيني إلنقاذ وطنهم. الى ذلك أكد 
النائب دوري شمعون بعد لقائه البطريرك صفير ان 
ما يقوم به رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط من اتصاالت وكالم حول الس����وريني يأتي 
كونه فاقدا ألعصابه قليال، مؤكدا انه مهما فعل فهم 
لن يغفروا له، واعتبر شمعون ان مواقف البطريرك 
صفير يؤيدها القس����م الكبير من الشعب اللبناني 

الذي ينادي بدولة حقيقية.

بيروت � زينة طبارة
رأى وزير الشباب والرياضة 
علي عب���داهلل )حركة أمل( ان 
الزيارات الفردية التي يقوم بها 
الرئيس احلريري الى سورية، 
ب���ني دولت���ني جارتني  واجبة 
تواجه���ان عدوا ونزاعا اقليميا 
مشتركا، وان تلك الزيارات تتقرر 
بشكل مفاجئ بناء على مستجدات 
سياسية وعلى تطورات اقليمية 
متسارعة تس���تدعي التنسيق 
بخصوصها بني الرؤس���اء من 
كال اجلانبني، معتبرا ان زيارة 
الرئيس احلريري املرتقبة الى 
الواليات املتحدة االميركية حدت 
ب���ه الى التش���اور حيالها على 
املستويني احمللي واالقليمي ليس 
فقط مع سورية امنا ايضا مع 
كل الدول العربية وفي مقدمتها 

اململكة العربية السعودية.
واك���د الوزير عب���داهلل في 
تصريح ل� »األنباء« ان الرئيس 
احلريري ما كان ليتوجه منفردا 
الى دمش���ق ل���وال تلقيه دعوة 
الواليات املتحدة  رس���مية من 
لزيارتها وعقد لقاء مع الرئيس 
االميركي باراك أوباما، ولكانت 
االمور بقيت على ما كان مقررا 

س���ابقا اي على زيارة الرئيس 
احلريري لسورية آخر الشهر 
اجلاري على رأس وفد وزاري 
لتتويج اجتماع املدراء العامني 
اللبنانيني مع نظرائهم في دمشق، 
موجزا بأن اللقاء بني الرئيسني 
االس���د واحلريري جاء بهدف 
التنسيق وتوحيد الرؤية حول 
التي  املباحثات  بعض عناوين 
سيجريها هذا االخير مع االدارة 
العناوين  االميركية، كون تلك 
ال تعني لبنان وحده امنا ايضا 

سورية وكل الدول العربية.
هذا ووصف الوزير عبداهلل 

الى  الرئي���س احلريري  زيارة 
واشنطن بالضرورية، معتبرا 
ان لبنان ال يستطيع من موقعه 
رفض م���ا يأتيه م���ن دعوات 
خارجي���ة للتباحث في أي من 
املواقف االقليمية  أو  العناوين 
املستجدة، مشيرا الى ان لبنان 
على عالقة مع الواليات املتحدة 
كما مع غيرها من الدول الغربية 
وذلك بناء على عضويته الدائمة 
في األمم املتح���دة واملؤقتة في 
مجلس األمن، وبالتالي يتوجب 
عليه التواصل معها انطالقا من 

موقف عربي موحد.
وعما أثير من تعليقات حيال 
الس���وري بشار  الرئيس  كالم 
االسد خالل لقائه املشاركني في 
مؤمتر »العروبة واملس���تقبل« 
في دمش���ق، والذي قال فيه ان 
اللبنانيني تفصيل  »مسؤولية 
الذي يريدونه على ان  اللباس 
تق���وم س���ورية بالترقيع حني 
يقتضي االمر ذلك«، اكد الوزير 
عبداهلل ان كالم الرئيس االسد 
يعتب���ر موقفا كرميا وهو نابع 
عن قومية عربية جتاه املسارات 
السياس���ية املتصلة بالصراع 

العربي � االسرائيلي.

وزير الزراعة وصف كالم الرئيس األسد بالموقف الكريم

علي عبداهلل


