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بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو تكت����ل »التغيير واإلصالح« النائب 
د.فريد اخلازن ان املناورات العسكرية االسرائيلية 
التي يجريها اجليش االس����رائيلي على مقربة من 
احلدود اللبنانية، تدخل في اطار االجراءات الروتينية 
التي يجريها بشكل متواصل ونتيجة لالنتكاسات 
العسكرية التي مني بها هذا األخير إثر حربه ضد 
لبنان في العام 2006 وضد قطاع غزة في األراضي 
احملتلة أواخر العام 2008، خصوصا انها نتائج لم 
يعتد عليها فيما مضى من حروب تقليدية خاضها 
في اطار الصراع العربي – االس����رائيلي، والتي لم 
يستسغها انطالقا من مقولة »اجليش الذي ال يقهر« 
وأيضا من تأكيداته السابقة أن »الصواريخ لن تطول 
الداخل االسرائيلي«، الفتا الى ان اجليش االسرائيلي 

خاض احلربني املذكورتني دون أي مردود إيجابي له ال بل صدر مقابل 
األولى تقرير »فينوغراد« والثانية تقرير »غولد ستون« اللذان أدانا 

إسرائيل ووضعاها في حالة من الصدام مع املجتمع الدولي.
ولف����ت النائب اخلازن في تصريح ل����� »األنباء« الى ان اجلديد في 
املناورات العسكرية االسرائيلية، هو كثافتها بحيث أجريت حتى اآلن 
6 مناورات متتالية خالل اخلمس����ة أشهر األخيرة، معربا عن اعتقاده 
أن تل����ك املناورات ال تتجاوز بابعادها توجيه رس����ائل ثالث واضحة 
املعالم واألهداف، األولى موجهة الى املجتمع االسرائيلي لتذكيره بأنه 
مجتمع مهدد أمنيا ووجوديا وانه ضحية سياس����ات اجلوار ويترتب 
عليه بالتالي اتخاذ كل االحتياطات ملواجهة تلك األخطار احملدقة به، 
والثاني����ة موجهة الى دول اجلوار يع����رب فيها عن جهوزيته الكاملة 
للحرب، والثالثة وهي األهم موجهة الى »الكونغرس« االميركي حلثه 
على إقرار متويل النظام الدفاعي املضاد للصواريخ في اسرائيل، مشيرا 
في اطار الرسالة الثالثة الى ان خلفيات أسباب افتعال اسرائيل ألزمة 
صواريخ »سكود« هي لدعم االقتراح املقدم أمام »الكونغرس« االميركي 
لتمويل النظام الدفاعي املضاد للصواريخ في اسرائيل، والذي تناهز 
كلفت����ه 200 مليون دوالر اميركي، مبعنى آخر يرى النائب اخلازن ان 
اس����رائيل أرادت من خالل ادعائها زورا كما تبني الحقا أن سورية قد 
زودت »حزب اهلل بصواريخ سكود«، وذلك بشهادة وزيري خارجية 
فرنس����ا واسبانيا والعديد من املسؤولني الدوليني، أرادت خلق أجواء 
أمنية ضاغطة تعطي انطباعا بأن احلرب شارفت على االندالع وتصور 
املجتمع االس����رائيلي بأنه أصبح مهددا بشكل مباشر، اضافة الى انه 
أراد خلق حالة من االستنفار على جميع املستويات سواء في الداخل 

االسرائيلي أو في الواليات املتحدة وفي »الكونغرس« 
االميركي وحتديدا في صفوف اللوبي املؤيد السرائيل، 
موجزا بأن ما تشهده املنطقة من اجلانب االسرائيلي 
ال يتجاوز عتبة التهويل واملناورات والشحن النفسي 
بهدف حمل »الكونغرس« على إقرار املشروع املشار 

إليه أعاله.
وردا على سؤال حول ما يشاع عن احتمال نشوب 
ح����رب قريبة في املنطق����ة، رأى النائب اخلازن ان 
االحتمال ضئيل جدا، وذلك العتباره ان اس����رائيل 
وبغض النظر عم����ا اذا كان لديها القدرة أم ال فهي 
ليس����ت بوادر خوض أي حرب جديدة في املنطقة، 
كونه����ا تدرك ان احلرب لن تؤدي الى النتائج التي 
تتوخاها منها، وذلك بدليل ان احلربني الس����ابقتني 
لم تؤديا ال الى نزع س����الح »حزب اهلل« وال حتى 
الى استسالم »غزة«، ال بل أدتا الى إدانتها دوليا، وكذلك يرى النائب 
اخلازن ان »حزب اهلل« ليس بوارد اعطاء اسرائيل أي ذريعة للحرب، 
خصوصا ان الوضع الراهن على أرض اجلنوب يختلف جذريا عما كان 
علي����ه قبل العام 2006، وذلك العتباره ان الوقائع امليدانية قد تبدلت 
وحتولت من مواجهات مباش����رة بني »حزب اهلل« واس����رائيل ضمن 
ساحة مفتوحة دون وجود أي فاصل جغرافي أو أي رادع سياسي أو 
حتى قانوني، الى تواجد عسكري للجيش اللبناني ولقوات الطوارئ 

الدولية.
وع����ن زيارة الرئيس احلريري الى البيت األبيض ولقائه الرئيس 
االميركي باراك أوباما، لفت النائب اخلازن الى ان املواقف لدى كل من 
الطرفني اللبناني واالميركي قد أصبحت معروفة ومكشوفة أمام اجلميع، 
ولن يكون للبنان من مفاجآت على أجندته معتبرا ان النقاط اللبنانية 
واضحة وثابتة سواء جلهة القرارات الدولية وحتديدا القرار 1701، أو 
جلهة سيادته واستقالله، وكذلك جلهة التأكيد على العالقات اجليدة 
مع سورية ومحيطه العربي ككل، وحتقيق السالم العادل والشامل في 
املنطقة، وكذلك األمر بالنسبة للواليات املتحدة، مؤكدا ان على لبنان 
التواصل مع جميع الدول واألطراف، وان يكون حاضرا على املستويني 
اإلقليمي والدولي، معتبرا انه من البديهي استمرار التواصل مع دول 
اخلارج وجميع األطراف املعنية بالشأن اللبناني، وذلك العتباره ان لبنان 
دولة كسائر الدول لها عالقاتها وحتدياتها االقتصادية واالجتماعية، 
وهي بحاجة الى الدعم الدولي خصوصا ان لديها على أراضيها قوات 
دولية ترابض على حدودها، مؤكدا انه ليس هناك أي مبرر للتعجب 

أو للتساؤل حيال زيارات ومحطات مماثلة له.

لبنان رئيس »العالم«!
علي رباح

استثمر عجوزان لبنانيان االوضاع االمنية 
املستتبة واجلو الربيعي اجلميل في بيروت 
وجلس��ا على كورنيش البح��ر كالكثير من 
الشباب والشابات والعائالت، وافترشا االرض 
للعب الطاولة وتدخني االرجيلة العجمي »على 
كيف كيفك« وسط زحمة السير وكثرة بائعي 

الترمس واملشروبات الباردة والساخنة.
ولم تخل ساعات اللعب الطويلة من التنكيت 
لتزيد على االجواء اجلميلة ضحكة وابتسامة، 
فقال احدهما لآلخر »مرة واحد لبناني حاول 
ينزل من سيارته لقى الدنيا مطر.. راح نزل 
من الباب الثاني«، فضحك صديقه وقال »اكيد 
هذا الشاب كان يستمع لنشرات االخبار.. حتى 
ضاع«، واردف قائال اسمع »لبنان قائد العالم..« 
ولم يكمل الرجل كالمه حتى ضحك صديقه 
وكادت اضلعه تتكسر من كثرة الضحك وقال 
»هذه نكتة املوسم«، فأجابه الكاهل »هذه ليست 
نكتة، فلبنان ترأس مجلس االمن لشهر كامل«، 
فنطق��ا بنفس واحد »اهلل يعيننا« وتوجه كل 

منهما الى منزله بعد سهرة طويلة.
وقبل وصول أحد الرجلني الى شقته الواقعة 
في منطقة بشارة اخلوري احد خطوط التماس 
الس��ابقة في احلرب اللبنانية بني الش��رقية 
والغربية والتي جتم��ع اليوم اغلب املذاهب 
والطوائف، ظه��ر للعجوز جنم كبير كالذي 
نقرأ عنه في االس��اطير ونشاهده في افالم 
هولي��وود، منيرا بالل��ون االحمر واالبيض 
ومكسوا بشجر االرز الشامخ، فنظر الرجل 
بذهول وصمت كبير يراقب الشوارع اخلالية 

ويترقب مصيره املجهول.
وفجأة نطق النجم بصوت »رحباني« سائال 
الكاهل »هل انت خائف«؟ فما كان من الرجل 
املتجمد رعبا اال ان جاوبه بس��ؤال آخر »من 
انت«؟ فأجابه النجم »انا لبنان.. اجول العالم 
منذ انتخابي رئيس��ا ملجل��س االمن الدولي 
التفقد االوضاع االنسانية واالمنية للشعوب 
التي لطاملا راقبت ادائي السياسي واالجتماعي 
وتدخلت بشؤوني الداخلية.. وأقف يوميا عند 
خارطتي علني اساهم في حل مشاكل البلد 
الكثيرة«، وكرر النجم سؤاله »لكن، هل انت 

خائف«؟ فأجاب��ه العجوز »انا خائف عليك.. 
ومن مهمتك الصعبة.. فأنت اليوم في مركز 
القرار رئيسا ملجلس االمن وباق ضمن اعضائه 
املؤقتني لس��نتني وصوتك فعال والتجاذبات 
السياس��ية لن تتركك مبأمن وستكون امام 
استحقاقات داخلية وخارجية مصيرية انت 

في غنى عنها«.
وتابع العجوز كالمه بطالقة بعد ان انفكت 
عقدة لس��انه ورطبت حنجرته وسأل النجم 
»اميركا عرضت االس��بوع املاضي مس��ودة 
عقوبات جديدة على ايران واملعروف ان وضعنا 
اللبناني الداخلي حرج في هذا السياق .. فكيف 
ستتعامل مع هذا امللف؟ والنائب وليد جنبالط 
أملح منذ فترة الى ضرورة استثمار ترؤس لبنان 
ملجلس االمن الدولي للعمل على الغاء القرار 
1559 فما موقفك من هذه القضية؟..واسرائيل 
تنتهك القرار 1701 يوميا وتهدد باعتداء جديد 

على لبنان فكيف ستتصرف؟«.
فضح��ك النجم وقال للرجل: ليس غريبا 
عليك كلبناني ان تتكلم السياسة بطالقة مهما 
كان مستواك او مهنتك، وبالنسبة لهواجسك 
فسأسعى الن انطلق من مقولة »خير االمور 
اوسطها«، فنحن بلد ال ميكننا معاداة ايران وال 
الوقوف بوجه املجتمع الدولي لذلك فان االمتناع 
عن التصويت على العقوبات التي يعمل الغرب 
لفرضها على ايران، افضل املمكن. اال اذا اجمع 

اللبنانيون على صيغة توافقية اخرى.
واصل النجم كالمه قائال: أما كالم النائب 
جنبالط عن الغاء القرار 1559 فأنا في حيرة 
من امري بشأنه خلشيتي ان تتبدل االوضاع 
االقليمية مجددا فيكرر جنبالط مطالبته بتطبيق 
هذا القرار«. و بالنسبة ل� 1701 فسندعم القوات 
الدولية »اليونيفيل« وحق املقاومة مبواجهة 

اي عدوان »مجتمعني«.
وبع��د نقاش طويل ب��دأت خيوط الفجر 
تلوح، فق��ال النجم للعج��وز »ال تقلق علي 
سأكمل جولتي حول العالم.. وطمئن اللبنانيني 
اننا واجهنا اس��تحقاقات اخطر بكثير وبقي 
لبن��ان صامدا رغ��م التجاذب��ات واحلروب 
وسيبقى ارضا وش��عبا ودولة ومؤسسات 

رغم التحديات«.

ملاذا لم يصطحب احلريري أيا من وزراء عون إلى واشنطن؟: لوحظ ان الرئيس 
سعد احلريري لم يصطحب معه الى واشنطن، وبخالف زيارات سابقة 
ل����ه الى دول أوروبية، أيا م����ن وزراء تكتل االصالح والتغيير. ويرد 
البعض السبب الى انشغال الوزير جبران باسيل مبعركة البترون، 
فيما يرد البعض اآلخر السبب الى عودة العالقة بني احلريري وعون 
الى دائرة التشنج بعد انتخابات بيروت، ومع فتح ملف املوازنة حيث 
يقوم الوزير شربل نحاس بدور رأس احلربة للمعارضة في مواجهة 

وزيرة املال ريا احلسن التي رافقت احلريري الى واشنطن.
اسباب فشل التوافق الزغرتاوي: حول فشل التوافق في زغرتا، يروي رئيس 
تيار املردة النائب سليمان فرجنية أنه فور مصافحته رئيس حركة االستقالل 
النائب السابق ميشال معوض أول مرة، قال له إنه يلتقيه بصفتيهما ابني 
زغرتا، وال عالقة أبدا لهويتيهما السياسية، فأثنى معوض على هذا الكالم. 
لكن��ه، بعد إعالن انفراط التوافق صرح بأنه كان يفاوض فرجنية بالنيابة 
ع��ن 14 آذار. وينقل عن النائب فرجنية أنه مد ي��ده ملالقاة معوض، لكنه 
فوجئ به حائرا بش��أن ما يريده: »يرحب ب��أن يكون رئيس بلدية زغرتا 

الزاوية ألد خصومه، ثم يطلب تزكية غيره. يطلب 
إعطاء رئاس��ة احتاد بلديات زغرتا لرئيس مجلس 
بلدي في قرية ليس��ت عضوا في االحتاد. يطلب 

التكت��م عل��ى املفاوضات ثم يتصل بنفس��ه باملعني��ني ليبلغهم تفاصيل 
التفاوض«.

»14 آذار« مرتاحـة في الكورة:  تعرب مصادر قوى 14 آذار عن ارتياحها 
الى الوضع في قضاء الكورة وتنطلق من ان لواء 16 بلدة سيعقد لها 
بشكل صريح، سواء باالنتخابات أو بصيغ توافقية متيل ملصلحتها، 
وهي تتوقع تاليا ان تبلغ حصيلتها النهائية ما بني 20 و23 بلدية من 
أصل البلديات ال� 33 وهذا ما يش����رع الباب على الفوز برئاسة احتاد 
بلديات الكورة بيت القصيد في املعركة،  حيث يبدو ان ثمة محاولة 
من نائب رئيس املجلس النيابي فريد مكاري، نائب الكورة ورئيس 

الئحة 14 آذار فيها، لتكرار جتربة النائب ميشال املر في املنت.
حرب حسم معركة تنورين على طريقته: ال معركة في تنورين والوزير بطرس 
حرب حسمها على طريقته أو بطريقة ما. وبعد حديث عن توافق والئحة 

ائتالفية برئاس��ة سهيل مطر الذي تربطه عالقات 
جيدة مع اجلميع، سقط التوافق ألسباب لم تعرف 
وأعلن التيار الوطن��ي احلر مقاطعته لالنتخابات، 
 فيما بادر حرب الى تش��كيل الئحة برئاس��ة منير طربيه وبالتنسيق مع
د.مانويل يونس. ويشار الى ان تنورين هي أكبر بلدة في قضاء البترون، 
وقد صوت فيها في االنتخابات الس��ابقة ستة آالف ناخب تقريبا، فيما لم 

يتجاوز عدد الناخبني في مدينة البترون مركز القضاء 3200.
كوشنير غادر بانطباعني: خرج وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير 

من زيارتيه الى بيروت ودمشق بانطباعني:
- األول ان س����ورية لم ترسل صواريخ سكود الى حزب اهلل، وهو 
حصل على تأكي����دات في هذا املجال من مس����ؤولني كبار في لبنان 

وسورية.
- الثاني ان التوتر واحتمال وقوع حرب في املنطقة هو أقل مما كان 

يتصور، وان املخاوف في هذا الشأن مبالغ فيها.
احلريـري في بريطانيا قريبا: بعد زيارته الى الواليات املتحدة، من املتوقع 

ان تكون للرئيس احلريري زيارة الى بريطانيا وان يكون أول مس��ؤول 
عربي يلتقي رئيس احلكومة البريطانية اجلديد ديڤيد كاميرون.

تيمور وسـامي: علم ان التواصل قائم بني تيمور جنبالط والنائب 
سامي اجلميل وجتلى في حضورهما سويا مناسبات عائلية واجتماعية، 
وال تستبعد أوساط معينة حصول تنسيق سياسي فاعل في املرحلة 

املقبلة.
لقاءات لبنانية – سورية أمنية: الشخصيات السياسية اللبنانية التي تزور 
دمشق هذه األيام تلتقي من املسؤولني األمنيني: معاون نائب الرئيس اللواء 
محمد ناصي��ف »أبو وائل« الذي يعتبر مبثابة مستش��ار أمني للرئيس 
السوري، رئيس االدارة العامة ألمن الدولة اللواء علي اململوك، رئيس فرع 

دمشق اللواء رستم غزالي.
»القوات« على الشـريط احلدودي: اهتمت أوساط في حركة أمل بقراءة 
نتائج االنتخابات البلدي����ة في عدد من القرى احلدودية )القليعة – 
كوكب����ا - دبل...( حيث فازت اللوائح املدعومة من القوات اللبنانية 

وحققت أرقاما مفاجئة.

الحريري مترئسًا مجلس األمن: تحقيق السالم يقّرب الغرب من المسلمين والعرب 
نيويورك ـ يو.بي.آي ـ بيروت ـ عمر حبنجر

ترأس رئيس احلكومة سعد 
احلريري امس جلس���ة ملجلس 
األمن الدول���ي، حيث مت عرض 
موضوع احلوار ب���ني الثقافات 
الدوليي��ن،  السلم واألمن  الجل 
للنق��اش بي��ن الدول ال� 15 في 
املجل��س، والقى احلريري كلمة 
ق��ارب فيها احل��وار بني الثقافات 
من باب األم��ن والسلم الدوليني 
وكأداة من أدوات الديبلوماسي��ة 
الوقائي��ة واداة حل��ل الصراع��ات 
وبناء السالم، وحتدث عن دور 
لبن��ان في هذا احلوار، وهو الذي 
يجسد الرسالة املميزة في حوار 
الثقافات والنموذج في رس���الة 

التسامح بحكم تكوينه.
كما حتدث ع���ن دور لبنان 
في السلم واالمن الدوليني عبر 
املدى االوسع مرورا باملتطلبات 
املباشرة في تطبيق القرار 1701 
أو متطلبات احلل ملشكلة الشرق 
االوسط وتطبيق املبادرة العربية 

للسالم.
ودع���ا في كلمت���ه إلى وقف 
االنتهاكات اإلسرائيلية لألراضي 
الفلس���طينية والعربية احملتلة 
إلى »س���الم حقيقي  والتوصل 
وع���ادل« ف���ي فلس���طني بغية 
حتقيق تقارب بني العاملني العربي 

واإلسالمي والغرب.
وتساءل احلريري في الكلمة 
الدول  أمام مندوبي  ألقاها  التي 
األعضاء في املجلس »كيف ميكن 
للحوار أن يبني الثقة ويؤسس 
لعالقات جديدة في ظل استمرار 
االحتالل اإلس���رائيلي لألراضي 
الفلسطينية والعربية واالنتهاك 
الفلسطينيني  املتمادي حلقوق 
الوطنية واإلنسانية وعلى رأسها 
حقهم في العودة إلى دولة مستقلة 

عاصمتها القدس؟«.
وجدد دعمه ملبادرة الس���الم 
العربية بالقول »ال يخفى عليكم 
أن صنع السالم احلقيقي والعادل 
في فلسطني وهو ما تسعى إليه 
العربية يؤثر  الس���الم  مبادرة 
بص���ورة بالغة عل���ى العالقات 

بني الثقافات واألديان. أكثر من 
ذلك انها ضرورة إلجناح احلوار 
نهجا ملعاجلة املشكالت ولتحقيق 
تقارب فعلي بني العالم الغربي 

والعاملني العربي واإلسالمي«.
العدالة  وأضاف »البد لروح 
واحترام القانون الدولي والشرعية 
الدولية أن تسود لكي يقوم حوار 
حقيقي نتطلع إليه الس���يما أن 
الس���الم ولقاء  الق���دس مدينة 
املؤمنني بأديان التوحيد ال حتقق 
دعوته���ا التاريخية ما لم يرفع 

ما ي���زال يجثم عل���ى جزء من 
أراضينا«.

التق����ى في  وكان احلري����ري 
نيويورك االمني العام لالمم املتحدة 
بان ك����ي مون، وكان محور اللقاء 
كما  كان بالنسبة للقيادة االميركية 
الق����رار الدولي رقم 1701 املطلوب 

تنفيذه بالكامل.
النائب السابق غطاس خوري 
ان  املواكب لرئيس احلكومة قال 
الرئي����س احلري����ري يتطلع الى 
ايجاد فرص للسالم احلقيقي في 

الظلم عن أبنائها وما لم يوضع 
ح���د لتغيير هويتها البش���رية 

والعمرانية ولالحتالل«.
واستطرد قائال: »يصح ذلك 
بشكل جلي في بلدنا الذي عانى 
قراب���ة ربع قرن م���ن االحتالل 
اإلسرائيلي واحلروب اإلسرائيلية 
املتكررة عليه فدفع آالف األرواح 
من خيرة أبنائه وبناته وعانى 
استقراره واقتصاده واليزال من 
التهديدات اإلس���رائيلية بتكرار 
املجزرة بحقه���م فيما االحتالل 

املنطقة.
واضاف عن لقاء احلريري مع 
ثالث����ة آالف من اعض����اء اجلالية 
اللبنانية في واشنطن قائال: لقد 
ظهرت اندفاعة حقيقية جديدة في 
واش����نطن باجتاه لبنان وباجتاه 
تفويت اي فرصة باجتاه اي اشكال 

عبر احلدود.
وقال ان حترير االرض واجب كل 
لبناني، وقد اكد الرئيس احلريري 
هاال تنازل عن املسلمات الوطنية 

بالتحرير وبسيادة لبنان.

تحدث عن دور لبنان »الرسالة« خالل جلسة حول حوار الثقافات

)أ.پ( األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون مستقبال رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري مبقر األمم املتحدة في نيويورك أمس 

الخازن لـ »األنباء«: حزب اهلل لن يعطي إسرائيل ذريعة الحرب 
وعلى لبنان أن يبقى حاضراً إقليمياً ودولياً

بلديات الشمال: »الطاسة ضايعة« في طرابلس 
والنزال في البترون والقبيات والكورة 

بيروت: تتوجه أنظار اللبنانيني 
الى محافظة الشمال التي تخاض 
فيها معارك انتخابية شرسة االحد 
املقبل في آخر محطات االستحقاق 
البلدي. وفيما كان من املفترض ان 
تكون بلدية طرابلس قد حسمت 
لصالح التوافق بني الفرقاء اال ان 
اعتبارات ومواق����ف جديدة بدأت 
ترس����م خارطة املعركة او اجتاه 
املقاطع����ة بأفضل  ال����ى  البعض 

األحوال.
وفي هذا اإلط����ار اعتبر ممثل 
اجلماعة اإلس����المية في طرابلس 
اسعد هرموش ان أي مشروع توافق 
في املدينة كان عبارة عن محاصصة، 
الفتا الى ان »التناقض في املجلس 
البلدي املقترح ال يحمل مشروعا 
إمنائيا يدفع مبدينة طرابلس الى 
األمام. وأشار في حديث للتلفزيون 
الى ان الوقت مازال سانحا للوصول 
الى اتفاق، مشيرا الى ان اجلماعة 
اإلسالمية ال تعتبر نفسها ممثلة 
بش����كل جيد، مؤك����دا ان احتمال 
مقاطعة االنتخابات واردة »بحال 
لم نصل الى اتفاق، الننا نرفض 

االقتسام الفوقي«.
من جهته أسف مسؤول العالقات 
العربي  السياس����ية في »احلزب 
الدميوقراطي« رفع����ت علي عيد 
ألن »زعم����اء طرابلس عودونا ان 
التوافق ال يأتي إال على حس����اب 
الذي  العلويني«. وس����أل: »م����ن 
وضع حص����ة الطائف����ة العلوية 
بشخصني؟«، مضيفا »بيت كرامي 
يقولون احلريري، واحلريري يقول 

كرامي و»الطاسة ضائعة«.
عيد، وفي حديث ل� »اجلديد«، 
ق����ال: »نحن نش����كل 15% من أهل 
طرابلس، ونحن أكثر من إخواننا 

طرابلس مث����ل صيدا، أجاب عيد: 
»فلترحت طرابلس والتبانة ويرحت 
اجليش، نحن ال نريد أي إشكاالت 
وموضوع مقاطعة ش����خص هو 
موضوع حضاري«. ولفت الى ان 
املوقف بحق املرشحني سيتخذ من 
املجلس الروحي، وقد يصبحون كما 

نوابنا »زوروني كل سنة مرة«.
املناطق  الى ذل����ك تس����تكمل 
العدة حتضيرا ملعارك  املسيحية 
انتخابية ضارية بني 14 آذار والتيار 
الوطني احلر وبخاصة في البترون 
الى  القبي����ات باإلضافة  والكورة 
قضاء زغرتا الذي يش����هد معركة 
شبه محسومة لرئيس تيار املردة 

سليمان فرجنية.

املسيحيني مجتمعني الذين أخذوا 
3 أعضاء ونح����ن لم نأخذ ثالثة، 
إذن هناك خلل«، وتابع: »لن نترك 
حق الطائفة، وقد عرض علي أن 
أسمي اسمني )عرض تقدم به العقيد 
وسام احلسن باسم الرئيس سعد 
احلريري( ورفضت هذا العرض، 
ألنه إذا قبلنا فان هذا العرف سيبقى 
طول العمر، والصدمة كانت موقف 
بيت كرامي الذي على ما يبدو أن 
العشاء كان دسما للغاية مع الرئيس 
احلريري ألنه انقلب علينا وانقلب 
على حلفائه«. وطالب »بس����حب 
املرشحني العلويني االثنني«، معتبرا 

ان »كل شيء في وقته جيد«.
وعن إمكانية أن تكون انتخابات 

في غضون ذلك اعلنت الئحة 
االنتخاب����ات البلدية لبلدة زغرتا 
برئاسة توفيق معوض املدعوم من 

سليمان فرجنية والعماد عون.
كما اعلن قائمقام عكار طوني 
مخيب����ر ان����ه م����ع انته����اء مهلة 
االنسحاب للمرشحني الى املجالس 
البلدية واالختيارية في محافظة 
عكار، فازت بالتزكية بلديات قرى 
الشيخ طابا، بيت احلاج، شان، قليا، 
املقيلبة، كفرتون، كروم، النهرية، 

وبستان احلرج.
وبلغ عدد املرشحني املنسحبني 
من االنتخابات البلدية 188 مرشحا، 
كما انسحب 54 مرشحا لالنتخابات 

االختيارية.

عضو »التغيير واإلصالح« أكد أن التهويل اإلسرائيلي لحث الكونغرس على تمويل نظام دفاعي مضاد للصواريخ

د.فريد اخلازن

)ا.ف.پ(عناصر من فوج القوات اجلوية خالل عرض تدريبي في احدى مدارس صيدا

أخبار وأسرار لبنانية


