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تهيئة للقاء أوباما في واشنطن

الحريري يزور العقبة والقاهرة فأنقرة
لبلورة مظلة عربية ـ إقليمية تحمي لبنان

على موقف عربي يذهب به الى 
واش���نطن بدعم حماية لبنان 
وان حتيي���ده عن اي تطورات 

حربية محتملة.
كم���ا كش���ف ان احلريري 
سيبحث في العاصمة االميركية 
م���ا يتصل بتس���ليح اجليش 
اللبناني وهذا االمر س���يعني 
اذا وافقت اميركا عليه »رفضا 
اميركيا« الستهداف مؤسسات 

الدولة اللبنانية.
ف���ي ه���ذا الوق���ت اعلنت 
العالقات االعالمية في حزب اهلل 
ان االمني العام للحزب استقبل 
امس اللواء علي احلاج وزوجته 
سمر، وجرى استعراض ملرحلة 
»االعتق���ال التعس���في« الذي 
تعرض له الضب���اط االربعة 
التحقيق  ومس���ار عمل جلنة 
البداية، كما مت  الدولية من���ذ 
بحث آخر املستجدات السياسية 
في لبنان وفق ما جاء في بيان 

احلزب.
نصراهلل كان اس���ت�����قبل 
ام���س االول العمي���د املتقاعد 
مصطف���ى حم���دان، الضابط 
اآلخر الذي كان موقوفا في هذه 
القضية، ورمبا استقبل اللواء 
جميل السيد والعميد رميون 

عازار الحقا.

اهتمام باللقاءات

واث�������ارت ه���ذه اللقاءات 
االهتمام في ب�����يروت، خصوصا 
انها جاءت في اعق����اب اصدار 
احلري���ري م����ذك���رة تقضي 
باعتبار يوم 25 مايو يوم عطلة 
وطنية ملناسبة عيد التحرير، 
واتصل به احلاج حسني خليل 
املعاون السياسي لالمني العام 
نصراهلل وشكره باسمه على 
هذه اخلط���وة، كما جاءت بعد 
توجيه السيدة نازك احلريري 
التهنئ���ة للس���يد نص���راهلل 
باملناس���بة عينه���ا، وقد قابل 
س���فير ايران اجلديد غضنفر 
اباد ذل���ك بالنزول الى ضريح 

الشهيد احلريري.

حيث حشدت الدولة قواها االمنية 
البقاء الوضع حتت الس���يطرة 
ارتفعت حدة اخلطاب السياسي 
الى حد  لتتجاوز املس���موح به 
الشتيمة املباشرة مما يخشى معه 
من صدامات في ظل احلسابات 
غي���ر املتوازن���ة ب���ني الالئحة 
التي كان���ت توافقية واصبحت 
مدعومة من تيار املستقبل بعد 
رفض املعارضة االنضمام لها اال 
بش���روط لفرض حزبني، وتاليا 
املقابلة برعاية  الالئحة  تشكيل 
النائب السابق اسامة سعد ومن 

خلفه املعارضة.

االوزان واالحجام

اما في جزين، فإن التنافس هو 
على االوزان واالحجام، فبعدما 
التغيير  كس���ب رئيس تكت���ل 
واالصالح النيابي العماد ميشال 
العام  النيابية  عون االنتخابات 
املاض���ي، يح���اول اآلن تكريس 
البلديات.  س���يطرته من خالل 
في املقابل، يريد النائب السابق 
سمير عازار احملسوب على حركة 
امل رد االعتبار خلسارته العام 
املاضي، حيث ان الئحته البلدية 
حتاول ان جت���دد فوزها ليؤكد 
بالتالي عازار ان فوز منافس���يه 
في النيابة جاء بتجيير اصوات 

من غير املسيحيني.
اما في باقي بلدات اجلنوب، 
فإن التوافق لم يأخذ مجراه، وان 
غابت صورة االنتخابات احلامية 
لغياب الفريق السياسي املنافس، 
لكن ال ش���ك ان حتالف الثنائي 
الشيعي )امل � حزب اهلل( سيعيد 
حس���اباته في ظل رفض معظم 
العائالت والفاعليات التسليم مبا 
مت التوافق عليه من فوق، وخير 
دليل على ذل���ك ان عدد البلدات 
التي فازت بالتزكية في اجلنوب 
رغم التدخالت القوية لم يتجاوز 
الثالثني، فيما وصل عدد بلدات 
التزكية في جبل لبنان رغم حدة 
التنافس الى 57 بلدية، واملعارك 
االنتخابية ستس���جل خروقات 
وفوز لوائح معارضة مما يطرح 

ومت خالل اللقاء التداول بآخر 
املستجدات االقليمية والدولية، 
العربية والعالقات  واالوضاع 

الثنائية بني البلدين.
الي��وم  ويغادر احلري���ري 
ال���ى القاهرة للق���اء الرئيس 
حسني مبارك، وبعده سيكون 
على موعد م���ع رئيس وزراء 
تركيا رجب طيب اردوغان في 

انقرة.
وتقول املص���ادر اللبنانية 
ال���ح��ري���ري  ان  املطلع���ة 
س���يتناول ف���ي محادثات���ه 
الع����ربي���ة والتركية اجلهود 
املبذولة النتشال عملية السالم 
من املأزق، واملوقف العربي من 
امللفات املطروحة امام مجلس 
االمن الذي سيتحدث اليه رئيس 
وزراء لبن���ان، وبخاصة ملف 
العقوب���ات، ضد ايران، والذي 
انعكاس���ه على موقف  يتعني 
لبنان العض���و غير الدائم في 

املجلس.

مظلة عربية

وفي ذات السياق وصل الى 
بيروت وزي���ر خارجية املانيا 

في زيارة ليومني.
هذا واوضح مصدر بارز في 
14 اذار ل� »األنباء« ان احلريري 
يهدف في هذه اجلولة الى تأمني 
مظلة عربية � اقليمية حلماية 
لبنان الذي يتعرض لتهديدات 

اسرائيلية.
واش���ار املص���در ال���ى ان 
احلريري س���يبلغ واش���نطن 
بتعه���د لبنان بالت���زام القرار 
1701 وللمطالبة بتعزيز الدولة 

اللبنانية وحمايتها.

مجلس األمن

واكد املص���در ان احلريري 
مهتم بتكوين محصلة للموقف 
العربي قبل زيارته اميركا ومن 
ضم���ن هذه احملصل���ة بلورة 
موقف لبنان في مجلس االمن 
من املس���ألة االيراني���ة، وقال 
ان احلريري متهم باحلصول 

بيروت ـ عمر حبنجر ـ محمد حرفوش
في اط���ار جولته العربية 
املهيئة للقاء الرئيس االميركي 
باراك اوباما في واشنطن، زار 
رئيس الوزراء اللبناني سعد 
احلريري العقبة امس، والتقى 
ملك االردن عب���داهلل الثاني، 
بحضور رئيس الوزراء االردني 
سمير الرفاعي ورئيس الديوان 
امللكي ناصر اللوزي، ومستشار 
امللك امي���ن الصفدي ووزير 
اخلارجي���ة ناصر جودة، الى 
جانب النائب اللبناني السابق 
الس���بع ومدير مكتب  باسم 
رئيس الوزراء نادر احلريري، 

واملستشار هاني حمود.

املعادلة للنقاش.
اما في طرابلس، فقد افضت 
املشاورات بني القيادات السياسية 
الى تس���مية رجل االعمال نادر 
الغزال كمرشح توافقي لرئاسة 
املجلس البلدي اجلديد لعاصمة 
الش���مال، وقد بدأ الغزال فعليا 
اتصاالت ومشاورات ولقاءات 
مع القيادات السياسية للمدينة 
لوضع اسماء املرشحني لعضوية 
التوافقي. وبالنس���بة  املجلس 
لبلدي���ة مين���اء طرابلس، فقد 
رجحت كفة السفير املتقاعد محمد 
عيسى )سفير لبنان السابق في 
الكويت( كرئيس توافقي ملجلس 

بلدية امليناء.

بيروت ـ أحمد عزالدين
محطة اخيرة االسبوع املقبل 
وينتهي اس���تحقاق االنتخابات 
اللبنانيني  الذي ش���غل  البلدية 
على مدى خمسة اسابيع، وقد اتى 
دور اجلنوب هذا االسبوع، حيث 
من املتوقع ان حتصل مواجهات 
حامية في صيدا عاصمة اجلنوب 
وتنافس لتحدي���د االحجام في 
منطقة جزين، كما يتوقع حصول 
تنافس بصورة علنية او مستترة 
في معظم مناطق اجلنوب االخرى، 
حيث لم يعد التوافق الذي وصفه 
البعض بأنه »من بركات حتالف 
امل � ح���زب اهلل« يتجاوب مع 
القواعد الشعبية والعائالت التي 
انقسمت »اجباب« و»افخاذ« حتى 
غدا احلصول على عضوية مجلس 
بلدية اش���به بعضوية مجلس 
االمن، كما يق���ول احد مفبركي 

اللوائح.

صفحة مطوية

فبعد اسبوع تصبح االنتخابات 
البلدية صفحة مطوية وينسى 
الناس ضجيجه���ا، فيما تدخل 
السياسية في  االحزاب والقوى 
حسابات الربح واخلسارة، فغاية 
كل حزب رفع لواء النصر في هذه 
البلدة او تل���ك او عدد االعضاء 
اما  احلاصل عليه���ا مناصروه، 
موضوع االمن���اء الذي هو علة 
وجود املجالس البلدية فال احد 
يكترث له على م���ا يبدو. ومن 
غريب املصادفات ان حس���ابات 
االرقام التي كانت تتنافس عليها 
القوى احلزبية جلهة احلش���ود 
وجتميعها في الساحات قد انتقلت 
الى البلديات، بحيث يجري كل 
حزب جرده بع���دد البلدات، او 
االعضاء الفائزين لتحديد حجمه، 
ويقول ش���اهد عيان متهكما: اذا 
احصينا عدد البلدات التي يعلن 
االط���راف الفوز بها ألصبح عدد 
البلدات والقرى في لبنان يوازي 
عدد البلدات في الصني او الواليات 

املتحدة اقله!
وبالع���ودة الى مدينة صيدا، 

تحالف »أمل ـ حزب اهلل« لم يمنع العائالت من التنافس

الجنوبيون ينتخبون بلدياتهم غدًا
وأبرز المعارك في صيدا وجزين

أخبار وأسرار لبنانية  لقاءات كوشـنير: وزير اخلارجية الفرنسية برنار كوشنير 
لن يلتقي سياسيني خالل زيارته إلى بيروت كما درج على ذلك 
في الس����ابق، وقد ذكر البيان الصادر عن اخلارجية الفرنسية 
انه س����يلتقي الرئيس ميشال سليمان ورئيس احلكومة سعد 
احلريري، ولم يأت على ذكر لقاء مع رئيس املجلس نبيه بري، 
ويرجح ان الس����بب في ذلك انشغال بري باالنتخابات البلدية 
في اجلنوب، واملعلوم ان صداقة تربط كوش����نير ببري، كذلك 
غاب عن البيان ذكر وزير اخلارجية اللبناني علي الشامي الذي 
كان من املفترض ان يستقبل نظيره الفرنسي، وتقول مصادر 
فرنس����ية ان باريس ليست مرتاحة متاما لكيفية عمل حكومة 
الوحدة الوطنية، وهي تدعو الس����لطات اللبنانية الى »حتمل 
مس����ؤولياتها«، وأفادت املصادر بان امللف اإليراني س����يكون 
موضوع بحث في دمشق وبيروت، ويبدو ان اجلانب الفرنسي 
قد »تقبل« ان ينأى لبنان الذي يرأس مجلس األمن حتى نهاية 
الش����هر اجلاري بنفس����ه عن التصويت لصالح مشروع قرار 
يف����رض عقوبات إضافية على طهران وتفادي إثارة مش����كالت 

إضافية في وجهه.
 سـؤال عن مواقف الشـامي: قرر عدد من ن��واب 14 آذار توجيه 
سؤال الى احلكومة حول املواقف التي يدلي بها وزير اخلارجية علي 
الشامي والتوجيهات التي يزود بها الديبلوماسيني والتي تعتبر مغايرة 
ملواقف احلكومة والتوجه الرس��مي، الس��يما مواقفه من القرارات 

الدولية ومنها القرار 1559.

 بهيـة احلريـري وبـري: زارت النائب بهية 
احلريري املصيلح األسبوع الفائت وتباحثت 
م����ع رئيس املجلس النياب����ي نبيه بري في 
انتخابات صيدا لتعزيز االتفاق على املجلس 

البلدي، وأنهت الزيارة القطيعة بينهما بس����بب انتخابات غرفة 
التجارة والصناعة حيث فازت الالئحة املدعومة من بري من دون 
إدخال أي عضو للحريري إليها وإيصال شخص شيعي لرئاستها، 

وهي املرة األولى التي يتخلى فيها السنة عن رئاسة الغرفة.
 خـاف نحـاس وصقر: تصاعد االش��تباك السياس��ي بني وزير 
االتصاالت ش��ربل نحاس والنائب في تكتل لبنان أوال عقاب صقر 
على خلفية مطالبة األخير نحاس بتقدمي استقالته من الوزارة بعدما 
أخفى عن نواب جلنة االتصاالت النيابية تقريرا أوليا للجنة الفنية، 
وبعدما أقدم على نش��ر التقرير الثاني للجنة الفنية الثانية قبل ان 
يوزع��ه على أعضاء اللجنة، وتش��عب اخلالف ب��ني االثنني ودخل 
أكث��ر من طرف على خط املعاجلة، إال ان صقر أصر على ان يجيب 
نحاس عن س��ؤال وجهه اليه بالطرق القانونية واال طالب بتحويله 
الى اس��تجواب، ولم تنجح محاوالت ب��ري في رأب الصدع بينهما 
وايجاد مخرج مناس��ب مللف االتفاقية األمنية التي اعتبرتها األقلية 
فضيحة وطالبت مبحاسبة املسؤولني، ويعتبر النائب كالن عون ان 
الهجمة على نحاس دخ��ان للتعمية على حريق آخر، وهو نوع من 
هج��وم مضاد على التعرض لالتفاقية األمنية، وهو يتركز من قبل 
فريق »املستقبل« على نحاس ألنهم ال يريدون فتح معركة مع حزب 

اهلل، ورمبا يتم األمر بضغط على الوزير نحاس 
إلضعافه قبل الوصول الى مناقشات أهم بكثير 

تتعلق باملوازنة واخلصخصة.
 .. نحاس وريا أيضا: تشهد جلسات مجلس 
الوزراء تنافسا حاميا بني وزيرة املال ريا احلسن ووزير االتصاالت 
شربل نحاس على خلفية انتماء كل منهما السياسي عند اثارة 

مواضيع مالية - اقتصادية.
 زيارة صفير لزحلة : زحلة على موعد األحد )20 يونيو( مع البطريرك 
املاروني مار نصراهلل بطرس صفير لتدشني الكاتدرائية التي حتمل 
اسم »كنيسة مار مارون« عند حي الكسارة، البطريرك صفير الذي زار 
قبل أسبوع منطقة عكار، لم يزر زحلة في حياته املديدة، وهي املرة 

األولى التي يطل فيها على عاصمة الكثلكة في لبنان والشرق.
 حتقيق بزيارة صحافي إسـرائيلي لبعلبـك: باشرت املديرية العامة 
لألمن العام حتقيقاتها بشأن ادعاء مراسل صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« في برلني، ألداد باك، أنه دخل لبنان قبل أسابيع وزار 
مدينة بعلبك التي نش����ر تقريرا عن لقاءاته فيها يوم الثالثاء 
املاضي، وأظهرت سجالت املديرية أن باك لم يكن قد دخل لبنان 
باس����مه احلقيقي، فيما عثر على اس����م شخص أوروبي شبيه 
باس����م باك، كان قد دخل لبنان مرة واحدة عام 2005، ويجري 
التدقيق مع سفارة الدولة التي يحمل جواز سفرها في محاولة 
للحصول على معلومات دقيقة عن الشخص املشتبه في اسمه، 
مصادر في 14 آذار تساءلت عن فاعلية كل هذه األجهزة األمنية 
الرسمية واخلاصة اذا عجزت كلها عن رصد دخول الصحافي 

االسرائيلي ألداد باك الى بعلبك للمرة الثانية خالل عدة سنوات، 
رغم انه وبعد زيارته األولى للمدينة التاريخية كتب ش����رحا 
تفصيليا عن مشاهداته ولقاءاته، وكان الصحافي االسرائيلي 
متكن للمرة الثانية من زيارة لبنان، ومدينة بعلبك التاريخية 
التي يصفها بأنها معقل من معاقل حزب اهلل، ونشر تقريرا في 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن هذه الزيارة، ذكر فيه كيف 
تغيرت املدينة واملنطقة بأس����رها منذ 14 عاما، حني زارها أول 

مرة، مستخدما جواز سفره األوروبي.
 حرب أم ال حرب؟: على رغم إجماع القوى اخلارجية املعنية بلبنان 
على ان خيار احلرب التي قرعت طبولها في األشهر القليلة املاضية 
تراجع وجرى على األقل تأخير هذه احلرب للسنة الراهنة، خصوصا 
ان أس��باب عدم قيام احلرب تكمن في أن واشنطن تعطي األولوية 
للعقوبات على اس��تخدام القوة، وترجيح كفة استئناف املفاوضات 
بني الفلس��طينيني واإلسرائيليني الذي تنس��فه احلرب، وأخيرا أنه 
ال ضمانة بأن احلرب س��تنجح في إضعاف الذراع اإليرانية بل قد 
تقويه��ا بعد حتطيم بنى الدولة اللبنانية، فإن بعض املراجع الدولية 
التي تقر بهذا االس��تنتاج التزال قلقة من ان أسباب احلرب مازالت 
قائمة، وبالتالي فإن أي حادث غير محس��وب قد يطلق العنان لآللة 
احلربية من حيث ال ميكن توقعه، إذا كانت أسباب احلرب هي توجيه 
ضربة حلزب اهلل إلضعاف إحدى أذرع إيران اإلقليمية لتليني موقفها 
التفاوضي، ورد االعتبار للجيش اإلس��رائيلي بعد فشله عام 2006 
وتوجيه ضربة قوية لالقتصاد اللبناني الذي يغيظ انتعاش��ه الدولة 

العبرية ولبنته التحتية.

دعا جمهور المقاومة خالل افتتاحه معلم مليتا السياحي إلى االلتزام الكامل بلوائح »التنمية والوفاء« مؤكدًا أن تحالف حزب اهلل ـ أمل إستراتيجي

نصراهلل للجنوبيين: أقيموا أعراساً انتخابية غداً والتخشوا المناورات اإلسرائيلية
بيروت: لف����ت األمني العام ل� »حزب اهلل« الس����يد 
حس����ن نصراهلل، في كلمة له خالل افتتاح معلم مليتا 
السياحي في إقليم التفاح، الى أنه من الثابت والبديهي 
أن تاريخ أي شعب أو أمة أو قوم أو بلد هو جزء مكون 
وأساسي من هويتها ويعبر عن ماضيها بكل ما فيه وله 
تأثير بالغ على مسار حركتها في احلاضر ومآل أحوالها 
في املستقبل، مشيرا الى أننا نحاول أن نقوم بخطوة 
متواضعة نسبة لتاريخ بلدنا وشعبنا وتاريخ املقاومة 
حلجم التضحيات التي قدمت واالنتصارات التاريخية 
التي حتققت، وجهدا على طريق حفظ التاريخ وإحيائه 

وتقدمي صورة مشرقة وحقيقية عن هذا التاريخ.
وشدد السيد نصراهلل على أنه من أهم مسؤولياتنا 
أن نرع����ى تاري����خ املقاومة، معتب����را أن تاريخ لبنان 
موضوع معقد وش����ائك وصعب وم����ن أصعب امللفات 
نتيجة التعقيدات املوجودة في البلد، التعقيدات املذهبية 

والطائفية واملناطقية.
ورأى السيد نصراهلل أننا بحاجة الى اجلهد لندون 
تاريخ املقاومة ب����دون تزوير وبقول احلقيقة كما هي 
نكتب ما نخجل منه وما نفتخر به، مشيرا الى أن التاريخ 
يأخذ بعني االعتبار االدوار احلقيقية فال يستثني أحدا 

وال يتجاهل أحدا.
وفي موضوع االنتخابات البلدية واالختيارية في 
اجلنوب، دعا السيد نصراهلل اهالي اجلنوب القامة اعراس 
انتخابية غدا وعدم اخلوف من املناورات االسرائيلية 
وأشار الى أن طبيعة االنتخابات البلدية وما يجري فيها 
من منافسات تأخذ أبعادا شخصية ومذهبية في القرى 

املختلطة، الفتا الى انه����ا غالبا ما تؤدي الى صراعات 
أحيانا.

وأكد السيد نصراهلل أن مسؤوليتنا بالدرجة األولى 
هي أن نحفظ بيئتنا الشعبية التي هي املقاومة، معلنا 
أن أمر توقيع اتفاق تفصيلي بني »حزب اهلل« وحركة 
»أمل« حول االنتخابات البلدية لم يكن س����هال، مكررا 
قول احده����م أن أفضل هدية تقدمه����ا »أمل« و»حزب 
اهلل« للن����اس في االنتخابات البلدي����ة هو االتفاق في 
االنتخاب����ات، معتبرا ان هذا اجم����ل ما ميكن ان نقدمه 
للناس، معلنا عن تبن����ي »حزب اهلل« للوائح »الوفاء 
والتنمية« في اجلنوب، مؤك����دا أننا نعمل من اجل أن 
تنجح هذه اللوائح، معتبرا ان حتالف »امل« و»حزب 
اهلل« هو جزء من التحالف االس����تراتيجي الذي يحمي 
ويحصن بيئة املقاومة، مشيرا الى أننا قد نواجه بعض 

الصعوبات على مستوى القواعد في بعض البلدات.
ودعا الس����يد نصراهلل الى مزيد م����ن التزكية في 
البلديات، متوجها الى قاعدة »حزب اهلل« وجمهوره الى 
االلتزام املطلق، مؤكدا أن هذا ليس تكليفا شرعيا ألننا 
ال نستخدمه في االنتخابات، مشيرا الى اننا حزب ملتزم 
بعهوده ووعوده واتفاقاته، داعيا قواعد »حزب اهلل« 
وجمهوره الى االلتزام الكامل بلوائح الوفاء والتنمية وأال 
تأخذهم في هذه االنتخابات أي حسابات ثانية، مشددا 

على ان جناح هذه اللوائح له قيمة سياسية كبرى.
وطالب السيد نصراهلل أهل صيدا بالهدوء وال شيء 
يحرز، الفتا الى ان »حزب اهلل« و»أمل« ليس����ا بحاجة 
الى استفتاء على ش����عبيتهما ألن حجمهما السياسي 

معترف به وطنيا وإقليميا.
وختاما تساءل السيد نصراهلل ملاذا كل هذا التدفق 
والزيارات األميركية واألوروبية واألجنبية والعربية 
الى لبنان؟ مؤكدا انه سيعطي جوابا على هذا السؤال 

في عيد املقاومة والتحرير في 25 مايو.
 من جهة اخرى، اعلن مسؤول حزب اهلل في جنوب 
لبنان نبيل قاووق لوكالة فرانس برس امس ان حزب 
اهلل طل����ب من اآلالف من عناصره البقاء في »جهوزية 
تامة« مبواجهة مناورة اس����رائيلية للدفاع املدني من 

املقرر تبدأ غدا.
وق����ال قاووق ان عناصر ح����زب اهلل »وضعوا في 
جهوزية تامة في مواجهة املناورة االس����رائيلية« التي 
جتري في اسرائيل وتتصادف مع االنتخابات البلدية 

املقررة في جنوب لبنان.
واضاف ان »االف الشباب لن يذهبوا الى صناديق 
االقتراع االحد )غدا( وهم في حالة جهوزية منذ اليوم 
)امس(«. وق����ال قاووق »في حال ح����دوث اي عدوان 
جديد على لبن����ان، لن يجد االس����رائيليون مكانا في 
فلسطني يهربون اليه«. وكان قاووق يتحدث بعد لقاء 
بينه وبني املفكر االميركي اليهودي نعوم تشومسكي 
املعروف بانتقاداته الالذعة للسياسة اخلارجية االميركية 

ولالحتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينية.
وجتري اس����رائيل مناورة س����نوية للدفاع املدني 
تستغرق اسبوعا وتهدف الى التاكد من االستعدادات 
امليدانية الجهزة االنقاذ واالغاثة في حال حصول هجوم 

)ا.پ(بالصواريخ على الدولة العبرية. امني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل خالل القائه كلمة مبناسبة افتتاح معلم مليتا السياحي 

بلديات فازت بالتزكية
بي����روت: توالى أمس االعالن عن فوز لوائح »التنمية 
والوفاء« املدعومة من حركة أمل وحزب اهلل بالتزكية في 

عدد من البلدات اجلنوبية.
ففي قضاء النبطية فازت ثماني بلديات بالتزكية هي: 
عدش����يت، زبدين، عرب حاليم، عزة، كفر فيال، حاروف، 

ميقدون والنبطية الفوقا.
وفازت بالتزكية ايضا بلديات ميس اجلبل والريحان، 
وعرمتي، اللوي����زة كفر بيت، كفر ملك����ي، وفي كوثرية 

السياد.
هذا واعلنت امس الئحة »التنمية والوفاء« املدعومة من 

حزب اهلل وأمل والعائالت في حبوش ومارون الراس.

)محمود الطويل(عضو تكتل االصالح والتغيير النائب زياد اسود خالل اعالنه الئحة جزين املدعومة من التيار الوطني احلر في مطعم الشالل امس األول


