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عراك باأليدي بني مناصري النائب السابق أسامة سعد ومناصري ورئيس احلكومة األسبق فؤاد السنيورة في أحد مراكز االقتراع في صيدا.. والنائب السابق أسامة سعد يبتسم خالل اقتراعه

)محمود الطويل(عناصر من الدفاع املدني ينقلون أحد املرضى من املستشفى إلى أحد أقالم االقتراع لإلدالء بصوته في صيدا رئيس مجلس النواب نبيه بري خالل مؤمتره الصحافي في املصيلح

النائب بهية احلريري تدلي بصوتها في صيدا

الحريري غادر إلى واشنطن للقاء أوباما اليوم
بيروت: احلراك الدولي من لبنان وإليه 
استمر على نشاطه امس، فقد عاد الرئيس 
س���عد احلريري من رحلة مزدوجة الى 
القاهرة واس���طنبول التقى خاللها بكل 
من الرئيسني حسني مبارك ورجب طيب 
اردوغان، وأبقى حقائبه محزومة ليطير 
إلى واشنطن حيث انه على موعد للقاء 

الرئيس االميركي باراك أوباما اليوم.
ووصل إلى بيروت أمس وزير خارجية 
فرنسا برنار كوشنير قادما من دمشق 
وذلك بعد ان غادرها وزير خارجية املانيا 
غيدو فسترفيلي. والتقى كوشنير الرئيس 
سعد احلريري الذي غادر الى واشنطن 

الحقا.
وقبل لقائه احلريري والرئيس ميشال 
الفرنسي  سليمان دعا وزير اخلارجية 

برنار كوش���نير أمس إل���ى التهدئة بني 
اسرائيل وجيرانها، طالبا من كل االطراف 

احترام القرار الدولي 1701.
 وقال كوشنير للصحافيني في بيروت 
التي وصل اليها اتيا من دمشق »ال ميكننا 
غض النظر عن حالة توتر دائمة حتى 

لو كانت تتراجع«.
 واضاف ان فرنسا تدعو كل االطراف 

الى احترام القرار 1701.
ثم أبلغ كوش���نير الرئيس اللبناني 
ميشال سليمان ان هدف جولته في املنطقة 
التي شملت تركيا وسورية ولبنان ومصر 
تخفيف االحتقان وخصوصا التهديدات 

االسرائيلية.
وأوضح بيان رئاس���ي ان كوشنير 
اطلع سليمان على هدف جولته في عدة 

بل���دان وهي »الدفع ف���ي اجتاه تخفيف 
حالة االحتقان التي س���ادت في الفترة 
الس���ابقة والتي بدأت تشهد تراجعا في 
االيام االخي���رة خصوصا في موضوع 

التهديدات االسرائيلية«.
واشار البيان الى ان كوشنير »جدد دعم 
صداقة فرنسا للبنان واستعدادها الدائم 
للوقوف إلى جانبه ومواصلة التعاون 
واملس���اعدات خصوصا على املستوى 

العسكري«.
وقال البيان ان الرئيس اللبناني اشار 
خالل اللقاء إلى »وجوب تضافر جهود 
املجتمع الدولي والضغط من أجل اطالق 
مفاوضات التسوية السلمية في الشرق 
األوسط على قاعدة مؤمتر مدريد واملبادرة 

العربية للسالم«.

رسالة طمئنة فرنسية إلى بيروت ودعوة اللتزام الـ »1701«

بيروت ـ عمر حبنجر
أجن����زت امس املرحل����ة الثالثة من 
االنتخاب����ات البلدي����ة واالختيارية في 
لبن����ان، وانضم اجلن����وب الى اجلبل 
وبيروت والبقاع ف����ي اختيار مجالس 
البلدية واالختيارية وسط غليان سياسي 
وامني في صيدا وجزين، ومنافسات اقل 
حرارة في املدن والبلدات ذات االكثرية 
الشيعية، حيث اكتسحت لوائح حتالف 
حركة أمل وح����زب اهلل املوقف بوجه 
مرشحي أحزاب أو عائالت أرادت اثبات 

وجودها بوجه هذا الثنائي.
وق����د ش����هدت محافظت����ا اجلنوب 
والنبطي����ة اعالن فوز عدد من مجالس 
البلديات بالتزكية، حتت لواء حتالف امل 
وحزب اهلل وبعض العائالت، خصوصا 
في القرى األمامية املواجهة إلسرائيل، 
حيث بدأت اسرائيل مناورات عسكرية 
حتت عنوان »نقطة حتول 4« الختبار 
جهوزي����ة جبهتها الداخلي����ة ملواجهة 
سيناريو هجوم يفترض تعرضها آلالف 
الصواريخ القادمة من سورية ولبنان 

وإيران وغزة.

ومن البلدي����ات التي اعتبرت فائزة 
بالتزكية بدعم من حتالف التنمية والوفاء 
بلديات: ص����ور، اخليام مارون الراس، 
العديسة، كفر كال، سجد، الدوير، شوكية، 
الشعيتية، املالكية، دردغيا وعني قانا.

في هذه األثناء وصف وزير الصحة 
العامة محم����د خليفة التحالف بني امل 
وحزب اهلل بأنه قرار حكيم من القيادات 
العليا، الس����يما في ظل ما يتعرض له 

لبنان من تهديدات اسرائيلية.
أما عض����و كتلة الوف����اء للمقاومة 
نواف املوسوي فقد لفت الى ان املخاطر 
التي حتدق بنا ال تنحصر في العدوان 
االسرائيلي ألن خطر الهيمنة االميركية 
قائم، مشيرا في هذا االطار الى ان تسرب 
مواد قانونية الى املوازنة العامة تتسلل 
منها الهيمنة االميركية على شكل هبات 

وإدراجها في هذه املوازنة.
إلى ذلك دعا رئيس مجلس النواب 
نبيه بري البعض إل����ى »اخلروج من 
لعبة التفرقة أو أن اجلنوب ثالثة أثالث، 
فاجلن����وب »يس 3 ب1«، واجلنوب هو 
حلفظ وحدة لبن����ان، وحلماية وحدة 

لبنان، ألن الذي يقف في مواجهة اسرائيل 
ومن يأخذ هذه املواقف في أكثر من ستني 
بلدية من خالل حتقيق التزكية، التي ال 
ميكن أن حتصل إال برضا العائالت فهو 

بذلك يحمي لبنان«.
وعن عملية فصل عناصر في »حركة 
أمل« نتيجة االستمرار في الترشح، ضد 
لوائح »التنمي����ة والوفاء«، أجاب بري 
خالل مؤمتر صحافي في اجلنوب: »سبق 
ان أوضحت ف����ي بيان قبل االنتخابات 
أن من مت فصلهم خالفوا أوامر احلركة، 
وبالتالي نحن تنظيم، فال يجوز مخالفة 
قرار التنظيم، خصوصا حني تكون هناك 
تزكي����ة في البلدة واملس����ألة تقف عند 

ترشيح شخص او شخصني«.

موافقة العائالت

ولف����ت بري ال����ى أن »حركة »أمل« 
و»حزب اهلل« هم من العائالت، وبالتالي 
ال ميك����ن أن جتدوا نتيجة في اجلنوب 
ضد التنمية وضد التحرير، آسفا لعدم 
التوصل الى »اقرار االصالحات على قانون 
االنتخابات وبخاصة املتعلقة مبوضوع 

الكوتا النسائية بنسبة %30«.
واعتب����ر بري أن »األم����ن في البلد 
أساسي، وكان ميكن اجراء االنتخابات 
في أسبوعني«، سائال »ملاذا متديدها على 

مدة شهر؟«.
من جهة ثانية، رأى بري أن »الوفود 
األجنبي����ة تأت����ي الى لبن����ان للتهويل 
في س����بيل أن يكون هن����اك دخان مير 
عب����ره التف����اوض بني الفلس����طينيني 
واالس����رائيليني على حس����اب القدس 

وحقوق الفلسطينيني«.
وفي تفاصيل اجلولة الثالثة النتخابات 
البلدية واالختيارية شهدت مدينة صيدا 
اشرس معاركها االنتخابية التي تخللتها 
سلسلة من االشتباكات األمنية أوقعت 
عددا من اجلرحى بني تيار املس����تقبل 
املتحالف بلديا مع اجلماعة االسالمية من 
جهة ومتثل في الئحة االمناء والتنمية 
برئاسة رجل األعمال محمد السعودي، 
وبني التنظيم الشعبي الناصري برئاسة 
النائب الس����ابق اسامة سعد، وحلفائه 
الداعمني لالئحة اإلرادة الشعبية برئاسة 
عبدالرحمن االنصاري، تخللتها توترات 

امنية استدعت حتويل املدينة الى منطقة 
عسكرية تعج بوحدات اجليش واألمن 
الداخلي التي شكلت عوازل بني جمهور 
هذا الفريق وذاك، بعدما وقعت سلسلة 
اشكاالت اسفر بعضها عن اصابات نتيجة 
التراشق باالسهم النارية التي حتولت الى 
صواريخ يدوية يطلقها بعض الغوغائيني 

في احياء املدينة القدمية خصوصا.

عراك في مهنية صيدا

وأعنف هذه املواجهات حصلت في 
مبنى مهنية صيدا، اثناء اقتراع النائب 
السابق اسامة سعد حيث حصل عراك 
بني احد مرافقيه واشخاص من انصار 
الس����عودي، وتخلل����ه حتطيم  الئحة 
كراس����ي وطاوالت، لكن القوى األمنية 
املتواجدة بكثافة استطاعت السيطرة 
على الوضع واخرجت املرافق »املعارك« 
من املبنى فيما توجه سعد الداعم لالئحة 
االنصاري الى منصة االعالميني ليدلي 
بتصريح توجه فيه الى »احرار صيدا« 
غير املرتهنني لتحالف املال والس����لطة 
داعيا اياهم ال����ى التعبير عن مواقفهم 

في صندوق االقتراع.
سعد هاجم الراشني واملرتشني وحمل 
احلكومة وآل احلريري حتديدا مسؤولية 
تراجع التنمي����ة في صيدا الى وضعها 
بثاني افقر مدينة في لبنان، ولو انه لم 
يذك����ر املدينة األولى فقرا، وحتدث عن 
العامة،  املديونية  الشباب وعن  هجرة 
ودعا الصيداويني الى انتخاب الالئحة 

التي يدعمها.
لكن احمد احلريري نائب رئيس بلدية 
صيدا بحس����ب الئحة محمد السعودي 
وجنل النائب بهي����ة احلريري نفى ان 
يكون في نية تيار املستقبل إلغاء احد 
في صيدا، وأنه، اي تيار املستقبل، حاول 
بناء الئحة توافقية، لكن الفريق اآلخر 

لم يتجاوب.
وكما في صي���دا، كذلك في جزين، 
اتس���مت املعرك���ة البلدي���ة بالطابع 
السياسي، مع فارق ان الصوت االنتخابي 
الطاغي في صيدا هو لتيار املستقبل 
وحلفائه، بينما القوى أكثر تقاربا في 

جزين.
التغيير  من جهته، رئيس تكت���ل 

واالص���الح العماد ميش���ال عون دعا 
اجلنوبيني الى ممارسة حقهم االنتخابي 

بحرية.
ووصف ما يقال عن مشاكل في مدينة 
جزين باالشاعات املغرضة والهادفة الى 
املواطنني ومنعهم من ممارسة  اخافة 
حقهم االنتخابي، داعيا اجلزينيني جميعا 
للمشاركة في هذا االستحقاق أيا كان 

احلزب أو التيار الذي ينتمون اليه.

نية سياسية ال إنمائية

وقل���ل عون م���ن ش���أن املناورات 
اإلسرائيلية التي تتزامن مع االنتخابات 
البلدية في اجلنوب وقال: ليست املرة 
األولى التي جتري فيها انتخابات في 
لبنان في ظل املن���اورات والتهديدات 
االسرائيلية التي وصفها باالستعراضات 
العسكرية التي اعتدنا عليها، وأضاف: 
لكننا نحتفظ باليقظة واالنتباه جتاه 
اي غدر عسكري. وفي الشأن االنتخابي 
قال: لقد فوجئنا مبطالب غير معقولة من 
الطرف اآلخر، تبرهن على نية سياسية 

أكثر منها امنائية.

بري: الجنوب »يس 3بـ 1«!

المحكمة  أبدى رئي���س  فرضيـات: 
الدولية الخاصة بلبن���ان في جريمة 
اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق 
الحري���ري اهتماما خاصا خالل لقائه 
احدى الشخصيات بعيدا عن األضواء 
حول معرفة انعكاس���ات اي قرار قد 
يصدر عن المحكمة طارحا في هذا االطار 

عددا من الفرضيات.
األصولية الدرزية: مجموعة درزية اصولية 
نظمت نشاطا في الفترة االخيرة في احدى 
الق��رى الجبلية ظهر بش��كل مميز مما 
استدعى متابعة جبهات عديدة لمعرفة من 
يق��ف وراء هذه المجموع��ة ومن يقوم 

بتمويلها وكيفية تركيبتها.
اعتراضات: تحدثت تقارير صحافية 
عن اعت���راض بعض االح���زاب اثناء 
االجتماع ال���دوري االخير للقاء الذي 
يجمعها، على تفرد بعضها في زيارة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان 
وابالغه موقفها من موضوع االتفاقية 
االمنية بين قوى االمن الداخلي والسفارة 
االميركية في بي���روت دون علم هذه 
االحزاب وتغييبها عن االجتماع معه.

أخبار وأسرار لبنانية

المرحلة الثالثة من »البلدية«: منافسات ساخنة في صيدا وجزين واشتباكات متنقلة بين »المستقبل« والتنظيم الشعبي الناصري

300 مليار ليرة: وقع وزير الداخلية والبلديات 
زياد بارود مشروع مرسوم توزيع عائدات 
البلديات واحتادات البلديات عن العام 2008، 
والبالغ مجموعها ثالثمائة مليار ليرة لبنانية 

وارسل املشروع الى وزارة املال.
اشتراكيون بعضهم ضد بعض!: فشلت اجلهود 
اجلنبالطية واالرسالنية في التوصل الى الئحة 
توافقية في بلدة اخللوات، مسقط رأس الوزير 
وائل ابو فاعور. وسقط التوافق ببلدة ميمس 
نتيجة انقس��ام احلزب التقدمي االش��تراكي، 
وتش��كيل قيادته احمللية الئحتني متنافستني 

بالتعاون مع العائالت والقوميني.
حاصبيا تخرج عن القاعدة: فشلت احملاوالت 
لتشكيل الئحة توافقية في حاصبيا، وهكذا 
دارت املعركة ب���ني الئحتني: االولى يدعمها 
النواب وليد جنبالط وطالل ارسالن وانور 
اخلليل برئاس���ة غسان خير الدين، وتضم 

15 مرشحا.
قابلتها الئحة كرامة حاصبيا برئاسة رئيس 
البلدية السابق امني شمس وتضم 12 مرشحا 

والذي اعلن عزمه التحدي رغم عدم التكافؤ، 
االمر الذي اعتبر خروجا عن قاعدة ارتباط 

شمس بالزعامة اجلنبالطية في املختارة.
إشكاالت أمنية: سجلت التقارير االمنية سلسلة 
اشكاالت بني الناخبني في مدينة صيدا في مراكز 
اقتراع »مكسر العبد« ومدرسة البهاء، نتيجة 
احتكاكات بني عناصر التنظيم الشعبي الناصري 
برئاسة النائب الس��ابق اسامة سعد وبني تيار 

املستقبل.
وتبادل الطرفان التطاعن بالس��كاكني واطالق 
االس��هم النارية، واعتقل اجلي��ش احد هؤالء 

اجلرحى بعدما تبني انه كان املسبب للحادث.
وفي مركز اقتراع اخر نشب عراك داخل القلم 
اثناء وجود اسامة سعد بداعي ان احدى السيدات 

حاولت االقتراع مرتني.
واضطر اجليش الى اقفال بعض مراكز االقتراع 
مؤقتا ريثما تتم معاجلة االشكاالت العفوية او 

املفتعلة، ثم اعاد فتحها امام الناخبني.
ف��ي مدينة صور حصل ع��راك وتضارب في 
بلدة الرمادية بني عناصر الئحتني متنافستني 
احداهما من ح��زب اهلل واخرى من امل، وقد 
طوق اجليش البلدة وعالج املشكلة. وفي بلدة 
»ش��مع« ايضا املجاورة للرمادية حصل عراك 

انتهى دون اصابات.
ريفـي وضرورة احلياديـة: اصدر املدير العام 
لقوى األمن الداخلي اللواء اشرف ريفي تعميما 
لرجال قوى األمن الداخلي، اكد فيه على ضرورة 
احليادية اثناء عملية االقتراع: ولفت التعميم 
ال���ى االنتخاب���ات البلدي���ة واالختيارية في 
محافظات جبل لبنان وبيروت والبقاع التي 
جرت دون اي حوادث تذكر، ان كان على الصعيد 
األمني او على صعيد شفافية العملية االنتخابية 

ونزاهتها.
كما اشاد بعناصر قوى األمن الداخلي الذين 
اثبتوا مناقبيتهم العس���كرية وانضباطيتهم 
العالية وحيادهم املتجرد عن املنافسة السياسية 
واالجتماعية في االنتخابات التي جرت حتى 

اآلن.

من أجواء الحدث


