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بعد نفي وزير العدل واملدعي العام وجود معطيات ضد ريفي

العماد قهوجي في املختارة: مخاطر كبيرة تعصف بلبنان

لبنان: »االشتباك« حول »االتصاالت« ينتقل إلى البرملان اليوم
وعون يهاجم بارود ويطالب مبالحقة ريفي قضائيًا واعتقال يوسف 

العريضي: ذاهبون نحو الفوضى .. وجنبالط ليس في 8 آذار
العامة  رأى وزير األشغال 
والنقل ف���ي حكومة تصريف 
األعمال غ���ازي العريضي انه 
»أمام ما يجري اليوم في البلد 
يجب ان نتوقع كل شيء فنحن 

ذاهبون نحو الفوضى«.
وفي حدي���ث لقناة »ال بي 
سي«، اكد انه »ال ميكن ان يخرج 
لبنان من هذه األزمة ال باملكاسرة 
وال بالتحدي«، مضيفا: »انا ال 
أختلف مع وزي���ر االتصاالت 
شربل نحاس في إدارته في ان 
يكون رأس الوزارة ولكن هناك 
تالزم بني اإلرادة واإلدارة وال 

يكفي ان تك���ون إرادته جيدة 
ولديه مشروع«، مشيرا الى ان 
»الوزير ليس ل���ه حق في ان 
يفعل ما فعل في هذه الطريقة 
ألن املس���ألة ليس���ت معاندة 
ومكاس���رة وللوزير صالحية 
كبيرة في الوزارة ولكن عليه 
ان يعرف كيف يدير األمور«، 
الفت���ا الى ان لديه »الكثير من 
املالحظات ف���ي هذا اإلطار مع 

احترامي للجميع«.
وأكد أنه »ضد احتجاز نحاس 
مللي���ار و200 مليون دوالر في 

ظل بلد ُيستنزف ماليا«.

رفض وزارة الداخلية
وفي الشأن احلكومي، كشف 
العريضي عن »مناقشة حصلت 
بني رئيس اجلمهورية ميشال 
س���ليمان والرئي���س املكلف 
بتشكيل احلكومة جنيب ميقاتي 
حول موضوع حل عقدة وزارة 
الداخلي���ة ومت االتفاق على ان 
تكون هناك تسوية وان يكون 
غازي العريضي وزيرا للداخلية، 
وبعد انته���اء االجتماع أبلغت 
وطلب مني نقل املوضوع الى 
رئيس جبهة »النضال الوطني« 
النائب وليد جنبالط لكن جوابي 

فورا كان »مزحة ثقيلة اطلعوا 
منه���ا فبالكاد قبالنني فينا في 
وزارة األشغال أنتم لستم جادين 
مع احترامي لفخامة الرئيس«، 
وتابع قائال: »أنا زملي عقالتي 
براسي ورجليي على األرض«. 
وعندم���ا أبلغت وليد بيك كان 
اجلواب »التأكيد على اجلواب 

الذي سبق وأن أعطيته«.
النائب  وعن تصريح���ات 
جنبالط األخيرة أكد العريضي 
ان »من يعتبر جنبالط متقلب 
فهو مخطئ« مش���يرا الى انه 
»ليس في 8 آذار إمنا في األكثرية 

اجلديدة«.
في ه���ذا الوق���ت رأى قائد 
اجليش العم���اد جان قهوجي 
ان ثمة مخاطر كبيرة تعصف 
بلبنان واملنطقة، نحن معنيون 
بها،مشددا على حماية الوطن 
وتقوية اجليش بالعديد والعتاد 

من اجل حماية حدود لبنان.
وقال قهوجي: نحن معنيون 
مبحيطنا ولكن ليس لنا احلق 
في التدخل في أي بلد بش���كل 

سلبي.
اللبناني كان  قائد اجليش 
يتحدث في احتفال تكرميي اقيم 

له في بلدته بعدران )الشوف( 
حيث ازاح الس���تار عن لوحة 
تذكارية حتمل اسمه، وشارك في 
قداس بكنيسة البلدة، بعدها زار 
النائب وليد جنبالط في املختارة 
املجاورة لبعدران، يرافقه مدير 
املخابرات العميد ادمون فاضل 
ورئيس االركان السابق اللواء 
شوقي املصري، بحضور وزراء 
ونواب جبهة النضال الوطني 
وشخصيات حيث اقام له غداء 

تكرمييا.
بيروت ـ خلدون قواص  ٭
عامر زين الدين  ٭

شكاوى من وزراء ضد عبد املنعم 
يوسف، وننوه بالقضاء املقصر 

والتفتيش غير املوجود«.
من جانبه وزير االتصاالت 
الس����ابق مروان فقد قال امس 
ان م����ا جرى في االتصاالت هو 
استكمال ملا جرى في هذا القطاع 
عام 2008، ففي ذلك جرى فرض 
شبكة غير شرعية بقوة السالح 
)حزب اهلل( أما اليوم فتجري 
محاولة فتح شبكة شرعية بقوة 
السالح أيضا ال معطيات قانونية 

للمالحقة القضائية.
الرئيس سليمان بحث امس 
مع وزي����ر العدل ابراهيم جنار 
ووزير الداخلي����ة زياد بارود، 
ومدعي عام التمييز االجراءات 
املتعلق����ة بتنفيذ ق����رار وزير 
الداخلية سحب عناصر األمن 
من مبنى االتص����االت، فجاءه 
اجلواب انه ما من معطى قانوني 
يبرر مالحقة الل����واء ريفي او 
رئيس املعلومات العقيد وسام 

احلسن.
ه����ذا وحتض����ر »العائالت 
البيروتي����ة« القريبة من تيار 
املستقبل ملوقف احتجاجي دعما 
للواء اش����رف ريفي بوجه من 
يحاولون النيل منه ومن جهاز 

املعلومات السباب انتقامية.
النائب ه����ادي حبيش اتهم 
الوزير نح����اس بارتكاب عمل 
ميليشياوي ومخالف للقانون 
لالس����تيالء على معدات تابعة 
لهيئة اوجيرو، وفي حال فتح 
حتقيق باملوضوع فسيتبني ان 

نحاس ارتكب مخالفة كبيرة.

»المعلومات« قبضت على 130 
جاسوسا إلسرائيل

العمي���د وهبي  من جهت���ه 
قاطيشا امني السر العام للقوات 
اللبنانية قال في تصريح له امس، 
انه كان على وزير الداخلية بارود 
ان ينص���ح زميله نحاس بعدم 
اقتحام مبنى الهاتف ال ان يطلب 
من اللواء ريفي افساح املجال له 
لالستيالء على معدات موضوعة 

رسميا بعهدة قوى األمن.
وذك����ر قاطيش����ا ان جهاز 
الداخلي  ف����ي االمن  املعلومات 
القى القبض على 130 جاسوسا 
يعمل ملصلحة اسرائيل، ورغم 
ذلك هناك م����ن يناصبه العداء 
لسبب بسيط جدا وهو ان قيادته 
رفضت االنصي����اع لالغراءات 

االقليمية.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

او طارئة، او تقدمي بديل لتأمني 
االتصاالت اخلارجية للبلد.

ونقلت صحيفة »النهار« عن 
مصدر مطلع سؤاله عن مبرر 
ذهاب وزير االتصاالت ش����ربل 
نحاس فجأة إلى مبنى االتصاالت 
مع مرافقني وفريق تلفزيوني 
في محطة خاصة، وهو يعلم ان 
املكان الذي يقصده عليه حراسة 

خاصة.
أما ما أثاره نحاس عن وجود 
شبكة تنصت يجري تشغيلها 
وتغط����ي األراض����ي اللبنانية 
وصوال الى الس����احل السوري 
فقد تبني انه غير صحيح، بدليل 
ان اجليش استقر في املكان ولم 
تظهر اي نشاطات فيه، علما ان 
الوزير نحاس حتدث عن معدات 
مازالت في صناديقها وهو يسعى 
الى الصني مجددا  الى إرسالها 
لتحديثه����ا، وهذا م����ا يتجاوز 
صالحياته إذ صدر عن مجلس 
الوزراء عام 2007 قرار بإنشاء 
شركة »ليبان تليكوم« لتكون 
جامعة لكل اخلطوط في لبنان 
مع إنشاء شركة خلوية ثالثة.

وأشارت املصادر الى ان كل ما 
يظهر اآلن هو مشكلة سياسية 
بدأه����ا رئيس تكت����ل التغيير 
العماد ميشال عون  واإلصالح 
عبر نحاس، م����ن أجل إحراج 
الرئيس ميشال سليمان وإظهار 

عجز الوزير زياد بارود، باملقارنة 
الوزير نحاس على  في مقدرة 
مواجهة اللواء أشرف ريفي، وهذا 
ما بدا من التصريح األخير لعون 
والذي اس����تهدف فيه الرئيس 

سليمان.

مسؤولية الوزير بارود

وتساءلت املصادر، ملن كان 
سيسلم الوزير نحاس الشبكة 
الثالثة، وهو يق����ول انه يريد 
تس����ليمها الى شركة MTC في 
حني ان الشركة األخيرة تقول 
انها ليست في حاجة اليها وال 
تريدها. وقالت املصادر ان الوزير 
بارود تس����رع بإرس����ال كتاب 
الوزير نحاس الى اللواء ريفي 
مع طلب التنفي����ذ، دون قراءة 

املخاطرة والشرعية.
ب����دوره رأى رئي����س تكتل 
»التغيير واإلصالح« ميشال عون 
أننا »نعيش مهزلة الدولة التي 
سلطتها أقل من سلطة ورقية«، 
مشيرا الى ان »املطلوب تكملة 
التحقيق في القضاء مع مدير عام 
أوجيرو عبداملنعم يوسف واملدير 
العام لقوى األمن الداخلي اللواء 
اشرف ريفي لكف يده وإحالته 
على القضاء ألن وزير الداخلية 
أوامره تكون مباشرة ملدير عام 
قوى األمن وعدم إطاعتها يطبق 

عليها القوانني العسكرية«.

وس����أل عون بع����د اجتماع 
اس����تثنائي لتكت����ل »التغيير 
ت����رك وزير  واإلصالح«: »هل 
الداخلية في حكومة تصريف 
األعمال زياد بارود من دون أن 
يحاول أن يكمل العملية لتحميل 
مدير عام ق����وى األمن الداخلي 
مسؤولية رفض األمر، أم أن هناك 
سلطة منعته من اتخاذ اإلجراء 
التأديبي املناسب، ونحن دائما 
نعطي الدعم الكامل ألي وزير 

ميارس سلطته الدستورية«.
وأش����ار عون الى ان »وزير 
االتصاالت في حكومة تصريف 
األعمال شربل نحاس ال عالقة 
له باملشكلة بني بارود وريفي، 
ونحاس اعترض على أن هناك 
قوة عسكرية لم يطلبها موجودة 
في مبنى تابع لوزارة االتصاالت«، 
مضيفا: »لو افترضنا أن يوسف 
عنده املس����ؤولية ليطلب هذه 
القوى فهناك جهاز أمن السفارات 
املس����ؤول عن أمن الس����فارات 
واملباني الرسمية وملاذا لم يكلف 
اجلهاز املختص بحراسة املبنى 

وملاذا أتى فرع املعلومات«؟
وأوضح عون ان »عبداملنعم 
يوسف غادر الى اخلارج مشككا 
في ان يعود، ويجب أن يصدر 
بحقه مذكرة اس����تدعاء فورية 
وإال برقية حتري وإلقاء قبض«، 
مشيرا الى ان »هناك مجموعة 

أسبوع لبناني آخر أقفل أمس 
على الفراغ احلكومي الواقف على 
أبواب شهره السادس، مصحوبا 
بتفجيري����ن، سياس����ي متثل 
باملواجهة بني وزير االتصاالت 
املستقيل شربل نحاس، وقيادة 
قوى األمن الداخلي، التي تصدت 
حملاولة الوزير التصرف مبعدات 
هاتفية دون موافقة من مجلس 
الوزراء، وأمني تناول االعتداء 
عل����ى آلية عس����كرية للكتيبة 
اإليطالية العامل����ة مع القوات 

الدولية في جنوب لبنان.
قضي����ة وزارة االتصاالت، 
جرى احتواؤها أمنيا، لتتحول 
الى معركة سياسية � قضائية، 
تبدأ الي����وم االثنني في »جلنة 
االتصاالت« النيابية التي يرأسها 
الوف����اء للمقاومة  عضو كتلة 
النائب حسن فضل اهلل )حزب 
اهلل( ومقرره����ا النائ����ب عمار 

حوري )املستقبل(.
وتتحضر قوى 8 آذار ملؤازرة 
حليفها الوزير شربل نحاس أمام 
اللجنة اليوم، بينما تتهيأ قوى 
14 آذار لنصرة املدير العام لقوى 
األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي 
الذي منع  وجهاز »املعلومات« 
مرافقي الوزير نحاس من دخول 
مركز االتصاالت إلخراج معدات 
الش����بكة اخلليوي����ة الصينية 

املقدمة هبة للدولة.
وتقول مصادر الفريق الثاني 
انه سيضع أمام اللجنة الوثائق 
الالزم����ة التي تثب����ت ان وزير 
االتصاالت يخالف قرار مجلس 
الوزراء وقانون االتصاالت. وبني 
هذه الوثائق مذكرة وجهها الوزير 
الى رئيسة االتصاالت  نحاس 
الدولية في الهاتف دينا فاخوري 
الساعة العاشرة والربع من ليل 
25 مايو، بخط يده وبتوقيعه 
ومن دون خامت، يطلب منها إخالء 
هذا املبنى صباح اليوم التالي، 
دون اي تبري����ر او تعليل. فما 
كان من فاخوري اال ان أرسلت 
كتاب الوزير الى رئيسها املباشر 
د.عبداملنعم يوسف مدير عام 
هيئة أوجيرو، الذي أمرها بعدم 
تنفيذ قرار الوزير، مع التأكيد 
واإلصرار، ألنه يتسبب بتعطيل 
مرفق عام وإستراتيجي، كما ان 
تنفيذ هذا القرار يعرض األمن 
القومي اللبناني للخطر. وقال 
النائب هادي حبيش )املستقبل(: 
ال أدري كيف يطلب وزير مثل 
هذا الطلب بإخالء مركز املخابرات 
الدولية من دون أسباب موجبة 

)محمود الطويل( النائب وليد جنبالط مستقبال العماد جان قهوجي في املختارة أمس  

عضو كتلة التغيير واإلصالح أكد أن حادثة االتصاالت انقالب على الدولة

أسود لـ »األنباء«: واضعو املتفجرة بطريق اليونيفيل
أرادوا استغالل بحث العقوبات على سورية لإليحاء بتورطها

اللواء أشرف ريفي والعقيد وسام 
القضاء العسكري  الى  احلسن 
إدارة  اقتحام  حملاكمتهم بتهمة 
رسمية دون الرجوع الى سلطة 
الوزير املختص ومنعه بالتالي 
من ممارسة مهامه وسلطته على 
ما ميت الى وزارته بصلة، معتبرا 
ان كل من يحاول تغطية اللواء 
ريفي والعقيد احلسن والتستر 
عما ارتكباه من جتاوزات لطبيعة 
مهمتهما األمنية ايا يكن مركزه 
ودوره الوطني، سيعتبر شريكا 

لهما.
وردا عل���ى س���ؤال ح���ول 
ما يؤك���ده البع���ض ان اجلهة 
الوحيدة املخولة كف يد اللواء 
القضاء  ال���ى  ريف���ي وإحالته 
الوزراء  العسكري هي مجلس 
مجتمع���ا، لفت النائب أس���ود 
الى ان تيار املستقبل وحلفائه 
يتعاطون مع الشأن الدستوري 
والقانوني انطالق���ا من كونه 

وجهة نظر، وبالتالي يحاولون 
تفصيل مضم���ون النصوص 
الدس���تورية والقانونية وفقا 
ملقاسهم وملوقعهم منها، مؤكدا 
ان لرئيس اجلمهورية كامل احلق 
والصالحية بتحديد ما يرتئيه 
مناس���با جتاه هؤالء الضباط 
الذي  الدستور  كونه ومبوجب 
عاد وأك���د عليه اتفاق الطائف، 
القائد األعلى للقوات املس���لحة 
أيا تكن تلك القوات سواء أكانت 
قوى اجليش او األمن الداخلي 
او غيره من قوى املؤسس���ات 
العس���كرية واألمنية، وبالتالي 
فإن من صالحية الرئاسة األولى 
احال���ة اللواء ريفي، مع كل من 
يظهره التحقيق فاعال أو شريكا 
او متدخال الى القضاء العسكري 

.)...(
عل���ى صعيد آخ���ر، وعلى 
املستوى األمني، استنكر النائب 
أسود التفجير الذي تعرضت له 

الوحدة اإليطالية العاملة ضمن 
نطاق القوات الدولية في لبنان، 
واصفا األم���ر بالعمل اإلرهابي 
اجلبان الهادف الى ترسيخ عدم 
الداخل  االس���تقرار األمني في 
اللبنان���ي، مس���تنكرا من جهة 
اخرى مسارعة البعض كالعادة 
التحقيقات  الى استباق نتائج 
وحتديد املس���ؤوليات وإطالق 
التصاريح بش���كل جزافي على 
قاعدة اتهام بعض اجلهات احمللية 
واإلقليمية بتوجيه الرسائل الى 
األمم املتحدة قبيل إقرار مجلس 
األمن لعقوبات ضد مس���ؤولني 
سوريني وفي مقدمتهم  الرئيس 
األسد، معتبرا ان تلك االتهامات 
تستحضر في ذاكرة اللبنانيني 
ما أس���مته قوى »14 آذار« إثر 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
التي  السياسية«  ب� »االتهامات 
نس���فت العالق���ات اللبنانية � 
الس���ورية ملدة 5 س���نوات، ثم 

عادت وتراجعت عنها ألهداف 
وغايات مشبوهة.

وختم النائب أسود الفتا الى 
ان من وضع الشحنة الناسفة ضد 
الوحدة اإليطالية أراد استغالل 
العقوبات على  إق���رار  توقيت 
الرئيس األسد وبعض املسؤولني 
الس���وريني بهدف اإليحاء بأن 
سورية وبعض اجلهات اللبنانية 
املتفاهمة واملتعاطفة معها تقف 
وراء التفجير، مؤكدا بالتالي ان 
من يحاول اليوم اتهام سورية 
وبع���ض اللبنانيني جزافا ولو 
بش���كل مبطن وغير مباش���ر 
بالوقوف وراء استهداف الوحدة 
اإليطالية، يتعمد س���وق البالد 
باجتاه املجهول عبر إدخاله إياه 
مجددا في دوامة العنف األمني، 
إضاف���ة الى تبرئت���ه الفاعلني 
احلقيقي���ني وتركه���م أح���رارا 

طليقني.
بيروت ـ زينة طبّارة  ٭

تبن���ى النائب زياد أس���ود 
موقف كتلة التغيير واإلصالح 
التي يرأسها العماد ميشال عون 
احلامل على األمن الداخلي وقادته، 
على خلفية منعهم وزير التيار 
الوطني احلر، شربل نحاس من 
التصرف مبعدات شبكة خليوية 
مملوكة للدولة، دون إذن مجلس 

الوزراء.
وقال أسود ل� »األنباء« ان ما 
حدث في مبنى االتصاالت الدولية 
التابع ل� »أوجيرو« ينم عن انقالب 
فعلي على الدول���ة ومقوماتها 
الدس���تورية بكام���ل مفاهيمه 
وأبعاده السياسية واحلزبية، 
وذلك بتنفيذ مباشر من قبل ما 
يسّمى بفرع املعلومات، مشيرا 
الى ان األمور وإن عادت مؤقتا 
الى طبيعتها داخل املبنى املشار 
اليه إال انه البد من ان يصار الى 
حتديد املسؤوليات في احلادثة 
وإحالة املرتكبني وفي مقدمتهم 

زياد أسود

انتخابات اإلعادة في ميالنو 
ونابولي حتدد مصير البيرلسكونية

مسيرة تضم املئات في هونغ 
كونغ قبيل ذكرى مذبحة بكني

هونغ كونغ � د.ب.أ: ش���ارك مئات األشخاص في مسيرة 
مؤيدة للدميوقراطية في هونغ كونغ أمس قبيل حلول الذكرى 
السنوية ال� 22 ملذبحة ميدان »تيانامنني« في بكني عام 1989، 
وتعتبر هذه املسيرة السنوية في هونغ كونغ، املستعمرة 
البريطانية الس���ابقة، هي الوحي���دة التي تنظم على أرض 
الصني مبناسبة الذكرى السنوية للمذبحة التي تعرض لها 

طلبة متظاهرون في بكني في 4 يونيو 1989.
وق���ال املنظمون وهم »حتالف دعم احل���ركات الوطنية 
الدميوقراطية في الصني«، إن مزيدا من األشخاص شاركوا 
في املسيرة هذا العام نظرا للقبض على الفنان الصيني البارز 
إي وي���وي في أبريل املاضي، وألقي القبض على إي ويوي، 
الذي ينتقد احلكومة الصينية بشكل علني، في بكني بينما 
كان يس���تعد للتوجه إلى هونغ كونغ. ويقول مس���ؤولون 
صينيون إنه يجري التحقيق معه بشأن جرائم اقتصادية، 
واحتشد املشاركون في مس���يرة أمس في متنزه فيكتوريا 
بارك في هونغ كونغ وتوجهوا إلى مقر احلكومة املركزية، 
مطالبني بكني بإطالق س���راح الناشطني والكتاب واحملامني 

الذين اعتقلوا في الصني خالل الشهور املاضية.
ومن املتوقع أن يشارك عشرات اآلالف من األشخاص في 
أمسية تنظم سنويا على ضوء الشموع في هونغ كونغ مساء 
السبت املقبل، في الذكرى السنوية إلجراءات القمع الدموية 
التي اتخذتها احلكومة ضد املتظاهرين قبل 22 عاما. يذكر أن 
هونغ كونغ عادت لسيطرة احلكم الصيني عام 1997 ولكن 
لديها دستور مصغر مينحها حريات سياسية وحرية للتظاهر 

ال ينعم بها سكان أي منطقة أخرى في الصني. 

مصادر مصرفية: جتميد حسابات 
ليلى الطرابلسي وعائلتها في بيروت

بيروت: كشفت مصادر هيئة التحقيق اخلاصة في مصرف 
لبنان املركزي عن جتميد حس���ابات لليلى الطرابلس���ي بن 
علي عقيلة الرئيس التونس���ي املخلوع وأفراد أسرتها في 

أحد املصارف اللبنانية.
وفي معلومات ل� »األنباء« من مصادر مصرفية رسمية في 

بيروت، ان هذه احلسابات موزعة 
اللبناني  في مصرف وحيد هو 
الكندي، وليس بينها من يخص 

بن علي شخصيا.
وأكبر هذه احلسابات حساب 
س���ري باس���م ليلى بنت محمد 
برهومة الطرابلسي ورصيده كما 
بتاريخه أعاله 28.779.848.26 د.أ، 
حساب باسم منصف بن محمد 
الطرابلسي ورصيده كما بتاريخه 
أعاله 4.600 د.أ، حس���اب سري 
باسم منصف بن محمد ورصيده 
99.000 د.أ، حساب باسم محمد 

مراد بن محمد الطرابلس���ي ورصيده 50.000 د.أ. و54.900 
يورو، حساب باسم محمد مراد بن محمد الطرابلسي وزوجته 
هال ورصيده 16.800 يورو، حساب سري باسم محمد مراد 

بن محمد الطرابلسي ورصيده 4950 د.أ، و13.800 يورو.

ليلى الطرابلسي

روما � كونا: أعادت جلان االنتخاب فتح أبوابها أمام 6.6 
ماليني ايطالي حلسم منافسات اجلولة الثانية على حكومات 
مدن في مقدمتها مدينتا ميالنو ونابولي اللتان تشكل نتائجها 
املرتقبة مفرقا في مسيرة بيرلسكوني ومستقبل البيرلسكونية 

التي زعزعتها نتائج اجلولة األولى املفاجئة.
وتستمر عملية التصويت منذ صباح أمس في سبعة آالف 
جلنة انتخابية حت���ى عصر اليوم النتخاب 88 عمدة بلدية 
بينها 13 مدينة من عواصم احملافظات ورؤساء ست محافظات 
بني أول مرش���حني حازا أكثر األصوات دون نصاب النصف 

في اجلولة األولى التي شملت 13 مليون ناخب.
وينحصر االهتمام السياسي واإلعالمي الكبير باملعركة 
الرئيسية في مدينة ميالنو العتبارها ثاني أكبر مدن ايطاليا 
وعاصمتها االقتصادي���ة وألهميتها الرمزية كموطن رئيس 
الوزراء سيلفيو بيرلسكوني ومعقله السياسي منذ نزوله 

حلبة الصراع السياسي عام 1994.
وتعد مدينة ميالنو ايضا عاصمة شمال ايطاليا بالنسبة 
حلزب رابطة الشمال ثاني حزبي احلكومة باإلضافة الى مدينة 
نابولي ثالث أكبر املدن وعاصمة اجلنوب االيطالي، وكانت 
نتائج اجلولة األول���ى في هاتني املدينتني الكبيرتني مبثابة 
صدمة كارثية لشعبية بيرلسكوني الذي قاد املعركة بكل ثقله 
السياسي واالعالمي اذ فقد نصف أصوات الذين فضلوه في 
االنتخابات السابقة. ولم تستطع مرشحته العمدة املنتهية 
واليتها ليتيتس���يا موراتي حس���م املعركة كما كان مأموال 
ومرجحا بل تراجعت بأكثر من س���ت نقاط خلف منافسها 
مرشح اليسار احملامي جوليانو بيزابيا األكثر حظا اليوم.

ويبدو من مجري���ات األيام األخيرة وما برز في صفوف 
التحالف احلكومي وداخل حزب رئيس الوزراء اخفاق احلملة 
الدعائية الشرسة في قلب املوازين التي أسفرت عنها اجلولة 
األولى، واستعد بيرلس���كوني الذي اهتزت صورته بشدة 
بعد سلسلة فضائحه وبدأ وأتباعه في احلديث عن إمكانية 
خروجه من مسرح السياس���ة االيطالية الذي شغله قرابة 
عقدين الى تلقي الهزمية احملتملة في ميالنو ونابولي بإلقاء 
املس���ؤولية على مرش���حي حزبه اللذين قال انهما رمبا لم 

يكونا األفضل.
ورغم أنه أكد أخيرا ع���دم تأثير هزمية االئتالف احلاكم 
في ميالنو ونابولي على استقرار حكومته معربا عن ثقته 
في عدم إسقاط حليفه أومبيرتو بوسي زعيم رابطة الشمال 
الذي طالته موجة االنحسار احلكومة وجناح احلكومة في 
األش���هر األخيرة في «استقطاب« عدد من برملاني املعارضة 

الى صفوفها لضمان أغلبية مجلس النواب.
ويتف���ق جميع املراقبني على أن مثل ه���ذه الهزمية البد 
أن تزعزع بش���دة زعامة بيرلسكوني وقدرته على اإلمساك 
طويال بدف���ة احلكومة في ظل تأزم األوض���اع االقتصادية 
واالجتماعية وتذمر قطاعات واسعة من القوى االجتماعية 

والرأي العام.

ولياتها ليتيتسيا جوليانو بيزابيا

العميد قاطيشا: 
كان على بارود أن 

ينصح نحاس بعدم 
اقتحام مبنى الهاتف 

ال أن يطلب من 
ريفي إفساح املجال 

لالستيالء على معدات 
موضوعة رسميًا بعهدة 

قوى األمن


