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لق��اءات عائلي��ة: 
العالقة بني املسؤولني 
السوريني الذين عملوا 

ف���ي لبنان وقي���ادات احل���زب التقدمي 
االشتراكي عادت الى طبيعتها، حتى ان 
ه���ذه القيادات وجهت دع���وات لعائالت 
املسؤولني السوريني لقضاء عطلة األسبوع 
في ربوع اجلب���ل، علما ان اللقاءات تكاد 

تكون أسبوعية.
عالق�ة فاترة: مازال��ت العالقة بني رئيس 
احلكومة سعد احلريري ورئيس »تيار املردة« 
النائب س��ليمان فرجنية في اطار التعارف 
الش��خصي ولم تتطور ال��ى الصداقة التي 
ارادها الطرفان، اذ يشكو مقربون من فرجنية 
من أن احلريري وعد بالتواصل لكنه لم يقدر 
عل��ى ذلك، حيث يبدي حماس��ة، اال انه في 
مكان ما يتراجع دون معرفة االسباب سوى 
انه قد ال يريد ازعاج بعض حلفائه في قوى 

14 آذار.
هل يزور أوباما دمشق وبيروت: أشارت مصادر 
ديبلوماسية غربية الى ان الرئيس األميركي 
باراك أوباما قد يزور منطقة الشرق األوسط 
خالل الشهر املقبل، ولم توضح املصادر 
ما اذا كان أوباما سيزور لبنان من ضمن 
جولته في املنطقة أم ان الزيارة ستقتصر 
على إسرائيل واألراضي الفلسطينية لدفع 
عملية السالم الى األمام، وتتساءل جهات 

سياسية عما اذا كانت 
جولة أوباما ستشمل 
سورية وتكون دمشق 

محطة أساسية في هذه اجلولة.
كيري قناة تواصل بني واش�نطن ودمشق: رأى 
ديبلوماس��ي غربي ان الرئيس باراك أوباما 
وجد ف��ي الزيارات املتك��ررة لرئيس جلنة 
العالقات اخلارجية في الكونغرس جون كيري 
الى سورية ولقائه بالرئيس بشار االسد قناة 
تواصل فعالة بدال من وزارة اخلارجية، وان 
هناك ما يش��به البرنامج الذي تتم مراجعة 

بنوده دوريا ويستلزم حضور كيري.
من البحر األبيض املتوسط إلى األحمر: توقف 
مصدر مراقب عن���د عبارة أوردها األمني 
العام حلزب اهلل في سياق كالمه ملناسبة 
العيد العاشر للمقاومة والتحرير، ملا حتمله 
من معان ودالالت برغم انه تعمد تغليفها 
بقشرة من الدعابة، قال نصر اهلل مبتسما: 
نحن نتح���دث اآلن ع���ن البحر األبيض 
املتوسط ولم نصل بعد الى البحر األحمر، 
يش���ي اجلزء األخير من ه���ذه العبارة � 
معطوفا على التأكيد أن أي سفينة تدخل 
املياه االقليمية الفلسطينية ستكون في 
مرمى الصواريخ � بأن حزب اهلل ال ميلك 
فقط سالحا نوعيا قادرا على تكبيل موانئ 
العدو وسواحله، وإمنا ميلك ايضا تقنية 
رصد حركة السفن املبحرة في اجتاهها.

أخبار وأسرار لبنانية

»أمل«: لو كان جبران حيًا لقال
»الويل ألمة« رئيسها سمير جعجع

حزب اهلل يطرح عالمات استفهام
على دور الكتيبة الفرنسية في »اليونيفيل«

أكد نائب رئيس املكتب السياسي في حركة »أمل« 
الشيخ حس����ن املصري خالل حفل تأبيني في بلدة 
انصارية »ان من يتحدث ضمن أربعة حيطان نقول 
ل����ه ان احليطان االربعة مقب����رة الضعفاء ومقبرة 
املتخاذلني الذين ال يراهنون على الوطن وعلى الشعب 
ومقبرة كل ذليل يريد ان يربط مصيره مبصير هذا 

االسرائيلي الرابض على أرض فلسطني«. 
ورأى ان »رئيس املجلس النيابي نبيه بري عندما 
يقف ويقول ان رئيس اجلمهورية عندما حتدث عن 
معادلة سياسية هي اجليش والشعب واملقاومة، امنا 
كان يتحدث من منطلق خطاب القسم ومن منطلق 

البيان الوزاري«. 
وقال الشيخ املصري: »اذا أعادوا هذا احلديث فلن 

يكون لنا معهم موقف وسنقول لهم ما قاله انسان 
بس����يط انه لو كان جبران خليل جبران حيا بيننا 
لق����ال ويل المة تأكل مما ال تزرع ويكون رئيس����ها 

سمير جعجع«.
ورأى ان »من ينعق هنا وهناك فنعيقه ونعاقه 
يعود اليه، ونحن لم نس����معه وقد سمعناه كثيرا 
وصوته صدى لصوت ايهود باراك وشيمون بيريز 
ولصوت الصهاينة الذي����ن يتحدثون في تل ابيب 
فيتهادى هذا الصدى في بعض أودية من يسكنون 

في بعض ارض هذا الوطن لبنان«. 
وسأل: »هل سورية وايران بحاجة الى لبنان أم 
لبنان بحاجة اليهما وهما اللتان تدعمان وتسعدان 

لبنان في الدفاع عن السيادة والكرامة«. 

بيروت: طرحت اذاعة »النور« الناطقة بلسان 
حزب اهلل اسئلة كثيرة حول الدور الذي تؤديه 
القوات الدولية في جن���وب لبنان »اليونيفيل«، 
بالتزامن مع احملاوالت املتك���ررة لتغيير قواعد 

االشتباك.
وفي معلومات ل� »األنباء« من مصادر لبنانية 
معنية ان الضابط الفرنس���ي، يقف وراء اشاعة 
تخفيف اجليش اللبناني من عديده في بقعة جنوب 
الليطاني، واكدت املصادر املعنية ل� »األنباء« ايضا 
ان الوية اجليش ووحداته تتنقل باستمرار وان في 
جنوب الليطاني ثالثة ألوية، تضم نحو ستة آالف 

رجل، وفي اجلنوب عموما 14 الف ضابط وجندي 
لبناني. وتقول معلومات املصادر الرسمية اللبنانية 
ان مساعد قائد القوات الدولية، او رئيس اركان هذه 
القوات اجلنرال الفرنسي، يطرح عالمات استفهام 
حول قدرة قائد هذه القوات اجلنرال االسباني، على 
لعب الدور املناط باليونيفيل مبوجب القرار 1701، 

وان هناك تقصيرا كبيرا من هذا القبيل.
وتضيف املصادر ان الضابط الفرنس���ي قام 
بالدور نفسه مع القائد السابق لليونيفيل اجلنرال 
االيطالي كالوديو غراتسيانو،  لكن بوتيرة اقل 

حدة، بداعي ان االخير كان اكثر كفاءة.

هاني قبيسي

قبيسي ل� »األنباء«: لبنان سيقف إلى جانب إيران
في تصويت مجلس األمن على العقوبات

بيروت � زينة طبارة
التنمية  اكد عض����و كتل����ة 
والتحرير النائب هاني قبيسي 
ان لبنان سيقف في مجلس األمن 
الى جانب الدولة االيرانية خالل 
جلسة التصويت على العقوبات 
ضدها، وذلك العتبار انه ليس 
ادانة  للبنان اي مصلح����ة في 
اي����ران زورا وع����ن غير وجه 
حق، والدخول في لعبة البازار 
املفت����وح على كل  االميرك����ي 
االحتماالت، مشيرا الى ان احلق ال 
ميكن ان يكون استنسابيا، بحيث 
يعطي السرائيل حرية تخصيب 
الرؤوس  اليورانيوم لصناعة 
النووية واسلحة الدمار الشامل 
الى  ويحرم على تلك الساعية 
تخصيبه الغراض سلمية بحتة، 
وبالتالي فإن املوقف اللبناني ال 
ميكنه سوى ان يكون مسلحا 
الى  الع����دل والوقوف  مبنطق 
جانب هذه القضية املفبركة والال 

عادلة النصافها ونصرتها.
وردا على سؤال اعرب النائب 
قبيسي في تصريح ل� »األنباء« 
عن استغرابه حول ما يشاع ان 
ايران ستمارس اقصى الضغوط 
على لبنان حلمله على التصويت 

ضد العقوبات عليها، معتبرا انه 
وبالرغم من عدم صحة هذا الكالم 
وبالرغم من انه قد يكون لدى 
بعض الفرقاء اخلارجيني مصلحة 
في اطالق شائعات مماثلة، فإن 
موقف لبنان واضح بإيجابيته 
حيال املل����ف النووي االيراني، 
وهي ايجابية غير موجهة ضد 
احد ال من ال����دول العربية وال 
الغربية، مشيرا في  الدول  من 
املقابل الى ان املوقف اللبناني 
ضد العقوبات على ايران يخدم 
ال����دول العربية جلهة صراعها 
مع اس����رائيل والتي لطاملا ان 
العنوان االساسي لهذا الصراع 
الفلسطينية الذي  هو القضية 
تدعمه ايران بكل طاقاتها، داعيا 
الدول العربية الى التمثل بالدور 
اللبناني والتمسك به والوقوف 
الى جانب احل����ق االيراني في 
النظر  النووي واع����ادة  ملفها 
في احلقوق املغتصبة للقضية 

الفلسطينية.

حرج كبير

وحول ما سيتعرض له لبنان 
من حرج كبير امام الدول العربية 
كونه س����يتباين في موقفه من 

العقوبات عن مواقفها، خصوصا 
وانه ميثل حاليا االمة العربية 
في مجلس األمن وبالتالي من 
املفترض ان يأتي قراره مترجما 
لقرارها، لفت النائب قبيس����ي 
الى ان كال م����ن الدول العربية 
والغربية تنظر الى امللف النووي 
االيراني من منظارها اخلاص، 
ووفقا مل����ا تقتضيه مصاحلها 
السياسية واالقتصادية، وبالتالي 
فإن لبنان يختلف مبوقفه عن 
العربية انطالقا  الدول  مواقف 
من عدم وجود اي مصلحة له 
في ه����ذا االطار، اضافة الى انه 

دولة مواجهة مع اسرائيل، تدعم 
ايران مقاومته ضدها.

عل����ى صعي����د آخ����ر وعن 
الس����جال الدائر ح����ول موقف 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان الداعم للمقاومة، والذي 
اطلقه عبر شاش����ة »املنار« في 
ذكرى التحرير واملقاومة، نوه 
النائب قبيسي مبوقف الرئيس 
اياه موقفا دس����توريا  معتبرا 
بحتا، وذلك العتباره ان الدستور 
اناط بالرئاس����ة االولى عملية 
حماية احلدود واحملافظة على 
السيادة واالستقالل، مستغربا 
ردود الفعل الصادرة عن بعض 
الفرقاء حيال املوقف الرئاسي، 
خصوص����ا ان املوقف اللبناني 
الرس����مي واملتمثل بالرؤساء 
سليمان وبري واحلريري مؤيد 
للمقاومة وداعم لها انطالقا مما 
الوزاري في  البيان  نص عليه 
البند السادس منه جلهة اعطاء 
اجليش والشعب واملقاومة حق 
التصدي السرائيل، معتبرا ايضا 
ان كالم الرئيس س����ليمان جاء 
منسجما مع خطاب القسم ومع 
واجباته الدستورية كونه القائد 
االعلى للقوات املس����لحة وهو 

ادرى باملوقف الواجب اتخاذه.

سليمان توافقي

النائب قبيسي عن  واعرب 
اس����فه حملاولة البعض انتزاع 
التوافقي« عن  صفة »الرئيس 
الرئي����س س����ليمان وخلطهم 
بني املش����اريع الوطنية العامة 
وكيفي����ة حماية لبن����ان، وبني 
املش����اريع السياسية اخلاصة 
والضيق����ة، مؤك����دا ان موقف 
املدافع عن  الرئيس س����ليمان 
املقاومة نابع من حرصه على 
السيادة اللبنانية وهو احلرص 
الذي يج����ب على اجلميع دون 
اس����تثناء التحلي ب����ه، متفهما 
حصول اخلالفات بني اللبنانيني 
حول بعض االمور السياسية 
الداخلية امنا ليس حول االمور 
الوطنية العامة خصوصا تلك 
املتعلقة منها بحماية لبنان من 
االعتداءات االسرائيلية، متسائال 
واحلالة تلك عن اسباب مشاركة 
املمتعضني من موقف الرئيس 
في احلكومة وطاولة احلوار وفي 
اعداد االس����تراتيجية الدفاعية 
طاملا انهم ال يجدون مبررا للدفاع 

عن لبنان.

عضو كتلة التنمية والتحرير يستغرب بقاء الممتعضين من موقف الرئيس سليمان في الحكومة وطاولة الحوار

ردود الفعل اإلسرائيلية على »الردع البحري«: تجاهل حكومي واهتمام شعبي
بيروت: أنهت اسرائيل مناورة »حتول 4« الختبار 
جهوزية  اجلبهة الداخلية. وأظهر االسرائيليون 
حي��ال هذه املن��اورة - التي كش��فت عن ثغرات 
مهم��ة - المباالة واضحة، ف��ي حني أنهم أظهروا 
اهتمام��ا أكثر بخطاب أمني عام حزب اهلل الس��يد 
حس��ن نصراهلل التصعيدي، وهذا االهتمام ظهر 
على املستوى الش��عبي ولم يظهر على املستوى 
السياسي ألن حكومة نتنياهو تتبع سياسة جتاهل 
خط��ب نصراهلل وادراجها في س��ياق حرب نفس��ية ودعائية.

التعليق الرسمي الوحيد حتى اآلن على معادلة »الردع البحري« 
الت��ي أطلقها نص��راهلل صدر عن وزير البن��ى التحتية عوزي 
النداو، في حديث للفضائية اإلسرائيلية ردا على سؤال يتعلق 
ب� »التهديدات األخيرة التي يطلقونها ضد إسرائيل«،  فقال إن 
»من الواضح لدى الس��وريني، وأيضا لدى اجلميع من حولنا، 
أن من يتجرأ على توجيه ضربة لنا فس��يعود مئات السنني إلى 
الوراء، وليس لدي أي شك في ذلك«، مضيفا أن »أي نظام يقوم 
بضربنا، لن يبقى موجودا. الدولة التي تقوم بذلك لن تبقى على 
حالها في املستقبل، كما هي عليه اآلن«. وردا على سؤال مباشر 
عن اجله��ة املقصودة بكالمه، وم��ا إذا »كان الكالم موجها إلى 
سورية ولبنان«، قال النداو: »ال أريد أن أذكر األسماء، لكن يجب 
أن يكون واضحا للجميع، أن الدولة العبرية ترى أن سورية هي 
املسؤولة عما ميكن أن يصيبنا في املستقبل انطالقا من لبنان، 

فسورية هي التي تقف وراء ما يحدث هناك«.
ولكن االسرائيليني عبروا خالل اليومني املاضيني عن ردود 
فعلهم اخلاص��ة على صفحات املواقع اإلخبارية اإلس��رائيلية 

على اإلنترنت، بني إطالق الشتائم، كالعادة اإلسرائيلية املتبعة، 
واإلعراب عن تصديقهم ملا يقول نصر اهلل الذي »عادة ينفذ كل 
م��ا يعد به«. وفضل عدد كبير م��ن رواد املواقع مهاجمة وزير 
الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، الذي »يتحمل املسؤولية« بسبب 
انسحابه من لبنان عام 2000 أما في موقع صحيفة »هآرتس«، 
فشدد أحد الرواد على وجوب تصديق ما يقوله نصر اهلل، وطالب 
ب� »وجوب االهتمام بأقواله جديا، ألنه الوحيد الذي وعد ونفذ 
ما وعد به«، بينما قال آخر: »علينا في احلرب املقبلة أن نقضي 
عليه نهائيا«. وأش��ار أحد الرواد إلى أن »استهداف سفينة غير 
إس��رائيلية في عرض البحر، من شأنه أن يضع حزب اهلل في 
مواجهة مع نصف دول العالم«. وفي عينة من الردود، قال أحد 
رواد موق��ع صحيفة »معاريف« على اإلنترنت إنهم »في لبنان 
يحتفلون بذكرى هربنا، في الوقت الذي مازال لدينا من يفتخر 
بذلك«، في إشارة إلى إيهود باراك، بينما قال آخر: »جنري هنا 
املن��اورات ويصاب اجلميع بالذعر، بس��بب نصر اهلل املوجود 
في الش��مال. هنا مناورات وهناك تصعيد ضدنا«. وكتب أحد 
رواد موقع القناة العاشرة اإلسرائيلية يقول: »على حكومتنا أن 
تتعلم من العدو كيف تقوم باحلرب النفس��ية«، فيما قال آخر: 
»أنا يهودي، لكن أحبك يا نصر اهلل، ألنك شجاع وقوي«. أما في 
موقع والال اإلخباري على اإلنترنت، فقال أحد الرواد: »عليكم أن 
تعيروه اهتماما كبيرا، فهذا الرجل يقول احلقيقة، وهو ال يخاف 
من الهزمية«. وقال آخر: »أين املوساد؟ يجب في املرة املقبلة أن 
منحو لبنان عن اخلريطة«. من جهتها، كتبت صحيفة »هآرتس« 
أن »إس��رائيل جتري مناورة واسعة النطاق حلماية نفسها من 
الصواريخ، بعد انقضاء عشر سنوات على انسحابها األحادي 

اجلانب من لبنان«. وتقول إن تراجع مكانة إس��رائيل يعود إلى 
األس��لوب الذي خرجت به من لبنان عام 2000، إذ »كان عليها 
أن تنه��ي وجودها في جنوب لبنان بإج��راء ردعي، ال بهروب 
مخز يستدعي اس��تمرار العدوان عليها«. وتضيف: »لقد ألقى 
نصر اهلل خطابا في ذكرى ما س��ماه مرور عشر سنوات على 
الهرب اإلسرائيلي املذعور، وإسرائيليون كثر يوافقونه )الرأي( 
على توصيف أكبر أعداء إسرائيل )نصر اهلل(، أن مناورة قيادة 
اجلبهة الداخلية ليس��ت إال ثمرة اخل��وف من الصواريخ التي 
ميلكها، وإذا هاجمته إسرائيل، فإن السفن الراسية في املوانئ 
اإلسرائيلية أو اآلتية إليها، ستكون عرضة للقصف، ال اجلبهة 
الداخلية واملنشآت العسكرية وحسب، وهذا الذي يردع إسرائيل، 

ال النقيض من ذلك«.
املعلق في »هآرتس« آري شافيت حتت عنوان »مسألة وقت« 
كت��ب يقول: »ال ينبغي ألحد أن يوهم نفس��ه. فالوضع األمني 
القومي غير جيد. لقد جعل االنسحاب من طرف واحد من لبنان، 
اسرائيل تتعرض لتهديد استراتيجي من الشمال. واالنسحاب 
من جانب واحد من قطاع غزة جعل اس��رائيل تتعرض لتهديد 
بالصواري��خ من اجلنوب أيضا. إن ح��رب )ايهود( اوملرت في 
لبنان زادت في قوة حزب اهلل زيادة لم يسبق لها مثيل. وحرب 
اوملرت في غزة أضعفت ش��رعية اس��رائيل على نحو خطر«. 
وكان من نتيجة هذه األحداث األربعة التكوينية على اثر تطور 
السالح املائل املسار أن أصبحت اسرائيل في 2010 أكثر تعرضا 
للتهديد مما كانت اسرائيل في 2000. إن قدرتها على استعمال 
قوة تسحق مهدديها تقلصت جدا، الهدوء هو هدوء مضعضع، 

واجلليد جليد دقيق، ال نعلم متى سينكسر وأين؟«.

فرنجية يفتح النار: جعجع مجرم والحريري وغيره يدعمون مشروعه اإلجرامي
بيروت � عمر حبنجر

يقفل ملف االنتخابات البلدية 
واالختياري����ة مع امت����ام املرحلة 
الرابعة واالخيرة من هذه االنتخابات 
اليوم وسط صخب سياسي اقليمي 
ومحلي مرتبط به، عبرت عنه احداث 
امنية متثلت في اقفال طريق مطار 
رفيق احلريري الدولي ليل امس 
االول باطارات املطاط املشتعلة، 
قبيل وصول طائرة الرئيس سعد 
احلريري آتيا من نيويورك حتت 
القط����ع املتواصل للتيار  ذريعة 
الكهربائي عن الضاحية اجلنوبية، 
ومبقتل شقيقني ينتميان الى تيار 
املردة في منطقة الكورة الشمالية 
برصاص مواطن لهما ينتمي الى 
حزب القوات اللبنانية الس����باب 
فردية خاصة، سرعان ما اكتسبت 

ابعادا سياسية.
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان تابع حادث الكورة )ضهر 
الع����ني(، داعيا االجه����زة االمنية 
والعسكرية الى اقصى االجراءات 
من اجل القبض على قاتل االخوين 
طوني ونايف صالح، املدعو حنا 
البرساوي، والى اتخاذ كل التدابير 
اآليلة الى اجراء االنتخابات البلدية 

في الشمال حتت اي ظرف.
من جهته رئي����س تيار املردة 
النائب سليمان فرجنية شن حملة 
شعواء على رئيس القوات سمير 
جعجع قائ����ال ان كل م����ن يدعم 
جعجع من رئي����س احلكومة الى 
الدولة اللبنانية امنا يدعم مجرما 
وصاحب تاريخ دموي واجرامي 
وصاحب مشروع سياسي اجرامي 

لن يؤدي اال الى الفتنة.
وذكر فرجنية من وصفهم بداعمي 
جعجع انهم لم يدعموا شخصية 
سياسية او مشروعا سياسيا بل 
دعموا شخصية سياسية او مشروع 
سياسي بل دعموا مجرما خارجا من 
السجن، ووضعوا له قانونا على 

ناخب����ا. ويبلغ عدد البلديات 136 
بلدية وعدد اعضاء املجالس البلدية 
1548 عضوا واكثر من نصف هذه 
البلديات بلديات صغيرة ويبلغ 

عدد املخاتير 396 مختارا.
وف����ي محافظة عكار ومركزها 
حلبا، يبلغ عدد الناخبني املسجلني 
220173 ناخبا، ويبلغ عدد البلديات 
102 منها 49% بلديات صغيرة وال 
توج����د فيها اي بلدي����ة تضم 21 

عضوا.
وتتمركز املعارك السياسية في 
بلدات حلب����ا والقبيات وفي جبل 
فنيدق ومني����ارة، وهناك معارك 
سياسية وعائلية في ببنني وتكريت 

وعكار العتيقة.
وعلى املس����توى املس����يحي، 
ستتركز املعركة في بلدة القبيات 
بني التيار احلر املدعومة من الوزير 
السابق مخايل الضاهر وبني القوات 
اللبنانية والنائب هادي حبيش، 
وكذلك احلال في منيارة، اما على 
املستوى االسالمي � السني فهناك 
معركة في عكار بني تيار املستقبل 
بشكل مباشر وبني قوى وعائالت 
كانت محس����وبة على هذا التيار 
وقد حتالف����ت اآلن مع املعارضة. 
اما في حلب����ا، عاصمة احملافظة، 
فهناك مواجهة مكش����وفة بني 14 

آذار و8 آذار.
وفي الكورة احلركة االنتخابية 
استمرت على نشاطها رغم جرمية 
ضهر العني، فقد اعلن فوز 5 بلديات 
بالتزكية من اصل 34، ابرزها بلدة 
انفة حيث ف����ازت الئحة توافقية 
برئاسة مكارم مكاري شقيق نائب 
رئيس مجلس النواب فريد مكاري، 
كما فازت بالتزكية املجالس البلدية 
في بزيزا، كفتون، دار بش����مزين 

ورأس مسقا.
اما البلدات والقرى االخرى فإنها 
تتجه الى معركة يحضر فيها البعد 

العائلي والسياسي.

البلدية احلالي مرسلينو  رئيس 
احلرك املدعومة من التيار الوطني 
احلر واملردة والوزير جبران باسيل، 
البترون برئاسة  والثانية الئحة 
الوزير السابق سايد عقل املدعوم 

من 14 آذار مجتمعة.
وفي البترون القضاء 54 بلدية 
لم يفز بالتذكية فيها سوى مجلس 
بلدية آسيا، اما على صعيد املخاتير 

فإن املعركة بني 79 مختارا.
وتترك����ز املع����ارك الى جانب 
الك����ورة، زغرتا  ف����ي  البت����رون 
والضني����ة وبعض بل����دات عكار 
انتهت  التي  باس����تثناء طرابلس 
الى التوافق بعد توزيع مجلسها 
القوى السياس����ية.  البلدي على 
ويبلغ عدد الناخبني املسجلني في 
محافظة لبنان الش����مالي 514063 

بعيدا عن االش����كاالت االمنية 
واستعدادا لليوم االنتخابي االخير، 
استكملت التحضيرات اللوجستية 
في اقضية الشمال، حيث مت توزيع 
صناديق االقت����راع في طرابلس 
واقضيتها على مراكز االقتراع في 

معرض كرامي الدولي.
وفي سراي زغرتا احلكومي، 
ج����رت عملية تس����ليم صناديق 
االقتراع ولوائح الشطب الى رؤساء 
االقالم والكتبة لتوزيعها على قرى 

القضاء وبلداته.
اما في عكار فقد احتشد اكثر من 
الفي موظف بني رئيس ومساعد امام 
السراي احلكومي، حيث حصلت 
عمليات تدافع استدعت تدخل القوى 

االمنية.
وف����ي البت����رون اس����تخدمت 

عقده في مقره في بنشعي بقضاء 
زغرت����ا، علق عل����ى حادثة مقتل 
االخوين من تيار املردة برصاص 
قواتي واش����ار الى ان القضاء هو 
الذي يحدد املسؤوليات، الفتا الى 
ان االنتخابات ال تلغى بشكل عام، 
امنا ميكن الغاؤها في قرية معينة، 
القوات  حامال بعنف على رئيس 

اللبنانية سمير جعجع.
وردت القوات اللبنانية مستنكرة  

امس احلادث االليم.
وقال بي����ان للقوات ان جميع 
ابناء بزغون اخوة واهل اعزاء وال 
متييز بينهم، أيا تكن انتماءاتهم 

السياسية.
واكدت الق����وات انها دائما مع 
تطبي����ق القانون في كل الظروف 
واالحوال، وهي لهذه الغاية ترفع 

التجهي����زات اس����تعدادا للعملية 
االنتخابية، حيث حضر رؤس����اء 
وتس����لموا  والكتب����ة  االق����الم 

الصناديق.

معركة البترون

من جهته، حذر رئيس الئحة 
البترون النائب السابق سايد عقل 
من خطورة دعوة العماد ميشال 
عون العناصر الغريبة الى الوجود 
صباح اليوم امام مراكز االقتراع في 
البترون بعد اصراره على ترسيخ 
االستحقاق الدميوقراطي االمنائي 

ووصفه ب� »ام املعارك«.
وتتقدم مدينة البترون مسرح 
املواجهات السياسية بلديا اليوم 
وتتنافس ف����ي البترون الئحتان: 
البترول بتمون برئاس����ة  الئحة 

الغطاء عن كل ش����خص له عالقة 
باحلادث.

ستريدا جعجع ترد على فرنجية

من جانبها قالت النائبة ستريدا 
جعجع ان القوات بصدد تشكيل وفد 
للتعزية بالضحيتني، واستغربت 
الكالم الصادر عن النائب فرجنية 
الذي حاول التحدث مبنطق الدولة 
وااليح����اء بأن الق����وات تتصرف 
الالدولة. وذكرت جعجع  مبنطق 
بحادثة ضهر العني عام 2005 حني 
استش����هد الرفيقان عزيز صالح 
وطوني عيس����ى، وكي����ف ان ابو 
وجية فرجنية ال����ذي اطلق النار 
على شابني من خيرة شباب بزعون 
اصبح في اقل من 24 ساعة خارج 

االراضي اللبنانية.

قياس����ه كي يخرج من السجن ثم 
زرعوه في داخل طائفة كي يقود 
نفوذهم ومشروعهم السياسي داخل 
الطائفة، وهو خرج بقانون  هذه 
من الس����جن وليس بحكم براءة، 
مذكرا بأنه لم تكن هناك اشتباكات 
مس����يحية � مسيحية طوال فترة 

سجن جعجع.

ال تأجيل لالنتخابات

وبخصوص االنتخابات البلدية 
واالختيارية، قال النائب فرجنية 
انها س����تمر اليوم على الرغم من 
حادثة بزغ����ون � ضهر العني في 
الكورة، معتبرا ان وظيفته ليست 
ان يحل مكان الدولة التي عليها ان 

تكون مسؤولة عن اجلميع.
فرجنية وفي مؤمتر صحافي 

االنتخابات البلدية تقفل اليوم في الشمال محفوفة بتداعيات جريمة »ضهر العين«

)محمود الطويل(رؤساء وموظفو اقالم االقتراع يتسلمون الصناديق متهيدا النتخابات الشمال البلدية اليوم .. وزير الداخلية زياد بارود مترئسا االجتماع االمني الطارئ الستيعاب تداعيات جرمية »ضهر العني« على االنتخابات
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