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بعد زيارة كاسيزي إلى بيروت.. هل بات القرار االتهامي في قضية اغتيال الحريري جاهزًا؟!
بيروت: توقفت أوس��اط مراقبة باهتمام عند الزيارة التي 
ق��ام بها رئيس احملكمة الدولي��ة اخلاصة بلبنان أنطونيو 
كاسيزي الى بيروت مؤخرا، والتي مرت بهدوء في ظل ضجيج 
االنتخابات البلدية، وعند قوله بأن املدعي العام القاضي دانيال 
بلمار سيصدر القرار االتهامي في اخلريف املقبل أو قبل نهاية 
الس��نة احلالية كحد أقصى، وأشارت الى ان األهم من ذلك ما 
أبلغه كاسيزي للمسؤولني اللبنانيني بأن زيارته هذه هي آخر 
زيارة ل��ه الى لبنان، وان أحدا من فري��ق احملكمة الدولية لن 
يزور لبنان بعد اليوم في مهمة رسمية، فامللف أصبح جاهزا، واستنتج الذين 
التقوا كاس��يزي ان »ما كتب قد كتب« وان املس��ألة بانتظار التوقيت املالئم 

والذي لن يتجاوز نهاية العام.
ونقلت املصادر عن ديبلوماس��يني واكبوا نشاط احملكمة ان مشاورات 
مكثفة جرت لدى وضع الفصل األخير من النظام الداخلي للمحكمة السيما 
في الفقرة املتعلقة باالستماع الى شهادات أشخاص ال يستطيعون احلضور 
ش��خصيا الى مقر احملكمة العتبارات خاصة، وجاء في هذه الفقرة انه في 
وضع مش��ابه سيجري العمل على االس��تماع الى شهادات هؤالء من خالل 

تقني��ات التواصل م��ن خالل الصورة والصوت عب��ر األثير، وكان واضحا 
وبشكل ال لبس فيه املقصود من هذا البند.

وحتدثت تقارير ومعلومات في بيروت عن انتهاء »املاكيت املرئية« التي يعمل 
املدعي العام دانيال بلمار على تركيبها بالتعاون مع فريق من االختصاصيني، 
متهيدا للق��رار الظني الذي اعلن رئيس احملكم��ة الدولية القاضي انطونيو 

كاسيزي، توقيت صدوره بني سبتمبر وديسمبر املقبلني.
وكش��فت معلوم��ات غربية بالغة الدق��ة ان القرار الظن��ي اصبح بحكم 
املنجز، وان اللمس��ات األخي��رة توضع على الصياغ��ة النهائية، مؤكدة ان 
ثمة ارت��كازا جوهريا على بنية التحقيق الذي اجراه احملقق الدولي ديتليف 
ميلي��س والتحقيقات اللبنانية في مراحلها االولى، قبل ان يصبح امللف في 
عهدة املجتمع الدولي، مضافا اليه التوسع املعلوماتي والتقني والرسم الكامل 
الغتيال رئيس احلكومة رفيق احلريري، والذي اجراه بلمار بصفته محققا 

دوليا ومدعيا عاما.
وتشير الى ان ثمة اسماء محددة جرى التبليغ عنها عبر جلنة التحقيق 
الدولية، لم تعد »على السمع« ولم يعد يعرف عنها شيء لبنانيا وال سوريا، 
وهذا يترك املجال لالعتقاد ان القرار الظني، خالفا لالسماء التي حذفت من 

اول تقرير رفعه ميليس، سيس��مي اش��خاصا قد يكون االستماع اليهم لم 
يعد متوافرا، أي ان القرار لن يتناول اسماء الصف االول، بل الصف الثاني 
واملنفذي��ن، مع ضرورة األخذ في االعتبار احتمال غياب أش��خاص احللقة 
الوسطى، األمر الذي يخفف إضرار القرار الظني بالصيغة املتفجرة التي كان 

ميكن ان حتدث لو ذكرت االسماء في تقرير ميليس االول.
وب��رز أيضا اللقاء املطول الذي عقد بني األمني العام حلزب اهلل حس��ن 
نصراهلل والقائد الس��ابق للحرس اجلمهوري العميد مصطفى حمدان، وما 
أوردته مصادر حزب اهلل بعد اللقاء من ان السيد حسن نصراهلل »مقتنع جدا« 
بأن اعتقال الضباط األربعة تعسفي بامتياز، وما توصلت اليه جلنة التحقيق 
الدولية واحملكمة في آن معا لم يكن مستندا ألي عمل قضائي، وحتى اآلن لم 
تتالق تصرفات القيمني على احملكمة مع ما يس��مى بالنهج اجلنائي الصرف 

املبني على األدلة احلسية.
وانطالقا من مس��ؤوليته الوطنية وحرصه على االستقرار الداخلي، كما 
تدعي��م عناصر القوة داخل لبنان، حرص نصراهلل على »التعاون مع طلبات 
احملكم��ة القائمة على الدقة في التحقيق الدولي والبعيدة عن أي تدخالت أو 

محاوالت الستغالل هذا الواقع القضائي في السياسة«.
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أخبار وأسرار لبنانية
إعالم املستقبل يتجاهل احلملة على زيارة واشنطن: طلب 
رئيس احلكومة سعد احلريري من كل املقربني منه 
ومن الوس���ائل االعالمية التابعة لتيار »املستقبل« 
جتاهل احلمالت التي تشن على الزيارة املرتقبة له 
الى الواليات املتحدة االميركي���ة وعدم الرد عليها 
بتاتا. والحظ مراقبون انحس���ار هذه احلمالت بعد 

زيارة احلريري الى سورية.
تغيي�ر حكومي محدود: يقول مس��ؤول ان التغيير 
احلكومي مطروح جديا، ولكن ليس على مستوى رئاسة 
احلكوم��ة وال غالبية الوزراء، بل س��يقتصر على عدد 
قليل من احلقائ��ب والوزراء الذين يش��كلون احراجا 
للبعض، والذين هناك مالحظات على أدائهم من املرجعيات 

التي ميثلونها.
جنبالط يطمئن احلريري: تقول أوساط مقربة من 
بيت الوس���ط ان رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب 
وليد جنبالط يسعى من خالل لقاءاته مع الرئيس 
احلريري الى طمأنته الى أنه لن يكون ضده داخل 

احلكومة ولن يصوت لغيره كرئيس للحكومة.
العالقة بني جنبالط وحمادة مقطوعة: يقال ان العالقة 
بني النائب وليد جنبالط والنائب مروان حمادة في حال 
انقطاع. ونقل عن جنبالط قوله: »العالقة مقطوعة معه 
حتى ُيصدر توضيحا يقول فيه انه ال عالقة له مبا كتبه 

علي حمادة عن االذعان.
وأضاف حتملت مروان كثيرا. عندما ذهب الى لقاء 
االمانة العامة لقوى 14 آذار وقال ان هناك خطوطا حمراء، 
رددنا عليه ببيان مهذب، فإذا به يخاطبني بالواسطة عبر 
علي حمادة، ثم يسافر. أنا أنتظر توضيحا اذا كان غير 

موافق على ما كتبه شقيقه«.
جنبالط يتدارك التمرد احلزبي في عاليه: تشير معلومات 
الى ان ايف���اد النائب وليد جنبالط لوفد قيادي من 
احلزب االشتراكي الى حاصبيا للتنسيق مع النائب 
طالل أرسالن يعود الى الرغبة في تدارك ما حصل 
في قرى وبلدات عاليه من »مترد حزبي« على التوافق 

اجلنبالطي � األرسالني � القومي.
اجلرة انكسرت بني التيار وسكاف: ينقل مقربون من 
رئيس تكتل االصالح والتغيير العماد ميش��ال عون ان 
اجلرة انكسرت مع النائب السابق الياس سكاف، خاصة 
ان��ه وبعد فوزه على عكس ما وعد اس��تمر في حملته 

ضد التيار الوطني احلر.

مصادر تتوقع اختيار مورا كونيللي 
سفيرة جديدة لواشنطن في بيروت

واشنطن � احمد عبداهلل
تتهيأ واشنطن الستقبال رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري 
مبزيج من احلفاوة واالنتقادات في آن معا. وكانت النقاش���ات في 
وزارة اخلارجية قد تكثفت خالل االسابيع االخيرة حول نقطتني. 
االولى هي اختيار سفير اميركي جديد في بيروت والثانية هي ما 
ينبغي ان يكون عليه املوقف م���ن احلريري بعدما وجه اليه من 
اتهامات من معهد واش���نطن لسياسة الشرق االدنى بكل ما له من 

تأثير على سياسة االدارات االميركية جتاه الشرق االوسط.
وبشأن الس���فير االميركي اجلديد في بيروت فان احلديث بني 
االوساط املعنية يدور اآلن حول اختيار نائبة مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون الشرق االدنى السيدة مورا كونيللي التي سبق ان شغلت 
موقع القائمة باالعمال في السفارة االميركية بدمشق، وقد عرف عن 
السيدة كونيللي اتزان مواقفها والهدوء الشديد ومتسكها احلرفي 
بقواعد العمل الديبلوماسي فضال عن درايتها الواسعة باالوضاع 

اخلاصة التي متيز بلدان شرق املتوسط وعالقاتها املتبادلة.

الحريري استكمل جولته العربية وإلى واشنطن جّد السفر
عواصم - عمر حبنجر - احمد عبداهلل

استكمل الرئيس س���عد احلريري حتضيراته 
لزيارة واشنطن غدا االثنني، بزيارته القاهرة وانقرة 
امس، وتفرغ اليوم االحد ملتابعة االنتخابات البلدية 
في اجلنوب، وخصوصا في مدينة صيدا حيث تخطت 
املنافس���ة بني الالئحة املدعومة من تيار املستقبل 
وتلك املدعوم���ة من املعارضة بزعامة عبدالرحيم 
االنصاري الضوء االصفر، ما اوجب وفد اجليش 
للمدينة بخمس سرايا اضافية من اجلنود واضافة 
الى االربعة آالف رجل أمن املنتشرين في املدينة.

وبعودت���ه الى بيروت كان نائب املستش���ارة 
االملانية ميركل، وزي���ر اخلارجية االملانية غيدو 
فسترڤيلي بانتظاره، وقد عقد معه مؤمترا صحافيا 
مشتركا رأى فيه احلريري ان أفضل استراتيجية 
هي السالم في املنطقة، ودعا املجتمع الدولي الى 
القيم بخطوة الى األمام، إليجاد حل نهائي لتسوية 
سلمية للفلسطينيني وعودة األرض العربية الى 
أصحابها الفلسطينيني واللبنانيني والسوريني وان 
يعيش االسرائيليون أيضا بسالم في محيطهم. أما 
الوزير االملاني فقد اعتبر ان الس���الم واالستقرار 
في املنطقة ليسا فقط في مصلحة هذه املنطقة بل 

أيضا في مصلحة العالم.
ومن القاهرة أكد احلريري أنه ليس هناك حل في 
منطقة الشرق األوسط إال بتحريك عملية السالم 
بش���كل جدي مطالبا املجتم���ع الدولي والواليات 
املتحدة »خاصة« مبمارس���ة ضغط على إسرائيل 

للتوصل الى حل سلمي وعادل.
وقال احلريري في رده على أسئلة الصحافيني 
عقب اجتماع مع الرئيس حس���ني مبارك ان مثل 
هذا احلل الس���لمي يجب أن يتضمن إقامة الدولة 
الفلسطينية وكفالة حق العودة وأن تكون القدس 
الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية »وفقا لقرارات 

الشرعية الدولية«.
وحول املطالب اللبنانية التي سيحملها خالل 
زيارته املرتقبة الى واشنطن لضمان أمن لبنان أكد 

احلريري أن السالم يعد الوسيلة الوحيدة لكفالة 
احلماية لبالده واملنطقة العربية برمتها الفتا الى 
»أن عدم الذهاب الى احلل السلمي يفتح الباب أمام 

قوى العنف والتطرف في املنطقة«.
وعن موقف لبنان من املناورات العسكرية التي 
ستجريها إسرائيل اليوم قال احلريري »انه ينبغي 
على إسرائيل أن تخفف من مناوراتها وتطرح األمور 
على طاولة التفاوض لتحقيق الس���الم حيث انه 
ليست هناك فائدة من املناورات العسكرية خاصة 

في هذا التوقيت«.
وتساءل احلريري »كيف يقدم جانب على إجراء 
مناورات عسكرية في وقت تطرح فيه جهود إحياء 

عملية السالم؟«.
ويتعرض احلريري قبيل توجهه الى واشنطن 

النتق���ادات ال تقتصر علي���ه وامنا متتد الى بعض 
رم���وز االدارة االميركية ممن تناولوا على نحو او 
آخر امللف اللبناني. فقد اصدر معهد واشنطن دراسة 
قال فيها ان مواقف احلريري تستدعي شكوكا كثيرة 
في صدق ما يقوله. وقدم املعهد امثلة على ذلك بداية 
من انتقاد تصريحات رئيس الوزراء بشأن االدعاءات 
االسرائيلية بان سورية ارسلت صواريخ من طراز 

»سكود« الى حزب اهلل.
والن لبنان يترأس مجلس االمن فانه سيصوت 
في اجلولة املقبلة لفرض عقوبات جديدة ضد ايران. 
ويبدو ملعهد الش���رق االدن���ى ان ذلك ميثل فرصة 
سانحة العادة خلط االوراق في لبنان او الضعاف 

موقف االدارة جتاه احلكومة اللبنانية.
فقد طالب املعهد بان يسأل البيت االبيض الرئيس 

احلريري عن كيف ستصوت بالده عند طرح قرار 
العقوبات ضد ايران وان حت���دد الواليات املتحدة 

موقفها منه بعد ذلك.
وقال املعهد ان على احلريري ان يأمر سفير بالده 
في نيويورك بالتصويت باملوافقة او االمتناع عن 

التصويت على االقل.
في سياق آخر عرض رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال س���ليمان مع وزير اخلارجية االملانية في 
بعبدا ظهر أمس للعالقات الثنائية بني لبنان واملانيا 

في مجاالت عدة.
وتناول اللقاء األوضاع في منطقة الشرق األوسط 
واملس���اعي الدولية عموم���ا واألوروبية خصوصا 
إلعادة اطالق املفاوضات الفلسطينية – االسرائيلية 
وكذلك املفاوضات السورية – االسرائيلية، وانعكاس 
ذل���ك إيجابا على األوضاع وعلى الس���لم اإلقليمي 
والدول���ي. من جهته، أبدى الوزير االملاني ارتياحه 
لالستقرار الس���ائد في لبنان سياسيا واقتصاديا 
وأمنيا مبديا اس���تعداد بالده ملواصلة التعاون في 
املشاريع املشتركة وتفعيل هذا التعاون في مجاالت 

اقتصادية وثقافية وتعليمية.
ولفت الى ان جولته التي سيس���تكملها بزيارة 
س���ورية واألردن ومصر تهدف الى السعي الطالق 
التسوية السلمية عبر املفاوضات في الشرق األوسط، 
الفتا الى أهمية ان تتولى قوى االعتدال في املنطقة 

العمل على هذا املسار.
ويصل الى بيروت اليوم األحد وزير اخلارجية 
الفرنسية والشؤون األوروبية برنار كوشنير قادما 
من تركيا وسورية، وقال بيان للسفارة الفرنسية ان 
كوشنير سيلتقي رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
ورئيس احلكومة س���عد احلريري. واضاف البيان 
ان الزيارة ستش���كل مناسبة للتذكير بدعم فرنسا 
للسلطات اللبنانية وللعمل الذي تقوم به حكومة 
الوحدة الوطنية وس���تعيد التذكير بتمسك فرنسا 
بتطبيق القرار 1701 وبدور قوات اليونفيل، ويعقد 

مؤمترا صحافيا في ختام الزيارة.

انتقد المناورات اإلسرائيلية مؤكداً أنه ال حل في المنطقة إال بتحريك عملية السالم

)محمود الطويل( تعزيزات امنية مكثفة في صيدا ملواكبة االنتخابات  زوار يطلعون على جانب من مقتنيات جيش لبنان اجلنوبي املدمرة في متحف »اجلهاد السياحي« في بلدة مليتا اجلنوبية

)ا.پ( رئيس احلكومة سعد احلريري متحدثا خالل مؤمتر صحافي بعد اجتماعه بالرئيس محمد حسني مبارك

لبنان: الجنوب يخوض »المعركة« البلدية على وقع المناورات اإلسرائيلية
بيروت � عمر حبنجر - اتحاد درويش

ثالثة ابعاد الهتمامات اللبنانيني 
الي����وم، أمن احل����دود اجلنوبية 
عل����ى وقع املناورات العس����كرية 
االس����رائيلية، وم����رور عملي����ة 
االنتخاب����ات البلدية واالختيارية 
في اجلنوب بسالم، وسط التشنج 
السياسي ورمبا االمني في صيدا 
وجزين ابرز ساحات املواجهة في 
النس����خة الثالثة اليوم، واحلراك 
الدولي باجتاه لبنان، او من لبنان 
باجتاه اخلارج الذي يتواله رئيس 
الوزراء س����عد احلريري  مجلس 

ويتوجه بزيارة واشنطن.

»معركة« صيدا البلدية

أمن  ال����ى  أم����ن احلدود  ومن 
االنتخاب����ات البلدية واالختيارية 
في اجلنوب حيث تتكرر االحتكاكات 
وتتواصل االجراءات ملواكبة هذا 

االستحقاق خصوصا في صيدا.
السابق  لكن رئيس احلكومة 
فؤاد السنيورة ونائبة املدينة بهية 
احلريري يحثان الصيداويني على 
عدم االلتفات الى االشكاالت االمنية 
املفتعلة وال����ى النزول اليوم الى 
صناديق االقت����راع، الن املعركة 
معركة احجام واوزان، وليس فقط 

ربحا او خسارة.
ويبدو رئيس الالئحة املدعومة 
م����ن 14 آذار رج����ل االعمال محمد 
السعودي، واثقا من الفوز بفارق 
كبير قياس����ا على م����ا حصل في 
االنتخابات النيابية االخيرة، وقد 
جاء ترشيح مقرر جلنة التنسيق 
اخلماس����ية لتيار املستقبل احمد 
احلريري مبثابة وزن اضافي وعامل 
فوز مضاع����ف لالئحة التي تضم 
حتالف »املستقبل« مع »اجلماعة 
االس����المية« في عاصمة جنوب 
لبنان، وهذا ما اشعر رئيس الالئحة 
بأن الفوز سيكون حليف الئحته 

بالتأكيد.
العام حلزب اهلل  وكان االمني 
الس����يد حس����ن نصراهلل قد دعا 
اجلنوبيني الى االقبال على صناديق 

االقتراع من دون خوف من املناورات 
االسرائيلية.

وقال في اطاللة متلفزة مبناسبة 
السياحي  افتتاح متحف »مليتا« 
اجلهادي ان التحالف بني امل وحزب 
اهلل هو افضل هدية في عيد املقاومة، 
ودعا القواعد احلزبية الى االلتزام 
املطلق بلوائح »الوفاء والتنمية« 
الن هذا االلتزام له قيمة سياسية 

ومعنوية واجتماعية كبرى.
واض����اف متوجها الى القواعد 
احلزبية، لسنا بحاجة الى استفتاء 
عليكم ان حتول����وا االنتخاب الى 

عرس.
وحتت����ل مدينة صيدا عاصمة 
اجلنوب صدارة االهتمام فبعدما كان 
مقدرا لها ان تتجنب املعركة وجدت 
نفسها امام استحقاق بلدي يتجاوز 
مبدأ املنافسة نحو معركة قاسية 
تختبر فيها االحجام واالوزان بعد 

بلدية صي����دا احلالي عبدالرحمن 
الب����زري ان تتح����ول املنافس����ة 
االنتخابية على اهميتها وحماستها 
ال����ى منافس����ة خ����ارج صناديق 
االقتراع، ويؤكد ل� »األنباء« ان لديه 
ملء الثقة بان اهالي مدينة صيدا 
سيمارسون حقهم الدميوقراطي مبا 
ميليه عليهم ضميرهم ومصلحة 
املدينة، رافضا ما يش����اع عن ان 
احداث����ا امنية أو ظروف����ا امنية 
استثنائية قد تشهدها صيدا النها 

ال متت للمدينة بصلة.
وال يخف����ى البزري الذي لديه 
اصدق����اء ومؤيدون في الالئحتني 
الرغبة ف����ي دعوة  املتنافس����تني 
انصاره الى االقتراع ملن يراه االنسب 
واالفضل، ويقول نحن لدينا رؤية 
سياسية مشتركة وعالقة سياسية 
حتالفية م����ع القوى الوطنية في 
املدينة من بينها التنظيم الشعبي 

تلغي طرفا سواء فاز بها ام خسر، 
او خاضها او لم يخضها، والقوى 
السياسية هي التي تلغي نفسها 

وال احد يستطيع إلغاء اآلخر.
ويختم بالقول ان صيدا ستكون 
املنتصرة واملس����تفيدة إذا مارس 
اهاليها حقهم بشكل دميوقراطي 
وحض����اري واال ينتهي االنتخاب 
البلدي في 23 مايو امنا يبدأ مع هذا 
التاريخ ألن عمر املجلس البلدي 6 
سنوات ما يعني ضرورة التفكير 

في السنوات املقبلة.

منافسة ديموقراطية

من ناحيته يرى املس����ؤول 
السياس����ي للجماعة االسالمية 
التي تشارك بثالثة مرشحني على 
الئحة الوفاق لإلمناء برئاس����ة 
الس����عودي في اجلنوب بسام 
حمود ان صيدا ستشهد منافسة 

ان فشلت مساعي التوافق.
حيث تتنافس الئحتان، الئحة 
»الوفاق لالمناء« برئاس����ة محمد 
الس����عودي واملدعوم����ة من تيار 
املس����تقبل واملرشح على الئحتها 
النائب����ة بهي����ة احلريري،  جنل 
احمد احلري����ري والئحة »اإلرادة 
الشعبية« برئاسة كاتب عدل صيدا 
عبدالرحمن االنصاري املدعومة من 

التنظيم الشعبي الناصري.
ال ش����ك ان طابع احلدة الذي 
اتخذه االستحقاق البلدي في صيدا 
سينعكس في صناديق االقتراع بعد 
احلمالت االعالمية وحرب البيانات 
واملناورات االنتخابية بني القوى 
املتنافسة، غير ان الوضع االمني 

يبقى األولوية.

البزري: أنا مع صيدا

وفي هذا االطار يستبعد رئيس 

الناصري، لكن ايضا لدينا رؤية 
لهذا االستحقاق االنتخابي وسنعمل 
على ان يكون املجلس البلدي ميثل 
التعددي����ة املطلوبة في املدينة ال 
طغيان رأي سياسي على اآلخر بل 
ان تتمثل جميع القوى في املجلس 

البلدي.
وحول ما اذا كان سيدعو انصاره 
لالقتراع لالئحة املدعومة من النائب 
سعد سارع البزري الى القول: انا 
ال اؤيد احدا امنا اؤيد مدينة صيدا 
واعتبر نفسي ممثال لتيار موجود 

في املدينة وله فعالياته فيها.
وعما إذا كان يعتبر أن املعركة 
هي معركة احجام واوزان قال: ال احد 
ميكن له ان يلغي احدا فهناك منهج 
ومنط سياسي واستقطابات معينة 
وتناقض في اآلراء السياسية وفي 
امور عديدة واختالف فى الرؤى فال 
ميكن النتخابات نيابية أو بلدية ان 

دميوقراطي����ة لكنها حامية من 
حيث املشاركة وهذا سينعكس 

في صناديق االقتراع.
وإذ اش����ار ال����ى املش����اركة 
القوية للجماعة االسالمية في 
االنتخابات ابدى اس����فه لفشل 
التوافق والوصول الى ما وصلت 
إليه االمور نتيجة تصلب املواقف 
الس����ابق  النائب  التي اتخذها 
اسامة سعد الذي كان بإمكانه ان 
يتجاوزها إال ان التوافق يحتاج 
الى مرونة من جميع االطراف 
لكي يتمكنوا من تشكيل فريق 

عمل متجانس.
ورأى ان ثم����ة مبالغ����ة في 
الى ان  املوضوع االمني ولفت 
االجواء احملمومة سببها التعبئة 
احلاصلة من قبل القوى املشاركة 

في االنتخابات.
وفي تعبير عن حماوة املعركة 

في جزين أيضا، أكد عضو تكتل 
»التغيير واإلصالح« النائب زياد 
أس����ود وجود مبالغات كثيرة 
حول م����ا يجري في جزين من 
قبل الفريق اآلخر، مس����تغربا 
احلدي����ث ع����ن »االدار البلدي 
واجنازات املجل����س احلالي«، 
مؤكدا ان مسحا بسيطا جلزين 
يب����ني احلقيقة في ه����ذا األمر، 
ومعتبرا ان صناديق االقتراع 

هي التي حتدد في النهاية.
واشار في حديث لتلفزيون 
»اجلدي����د« ال����ى ان أهل جزين 
يعرف����ون حقيق����ة الش����وائب 
املوجودة في املدينة منذ عقود. 
ولفت الى ان »من يقطع الطرقات 
ويحرق الدواليب ويدفع أمواال 
بالطبع ليس نحن ولسنا بحاجة 
الى هذه األساليب كي نفوز كما 

فزنا في 7 يونيو«.

صيدا وجزين أبرز ساحاتها والكلمة الفصل لصناديق االقتراع 


