
نعيم قاسم: يبدو 
أننا أمام أزمة 

رئاسية مستمرة 

طويالً

أكد أنه »ليس تراجعاً أمام املعترضني بل هو احترام لهم وحرص عليهم«

ً بري يصرف النظر عن »جلسة الضرورة« ويُعلن موت 8 و14 آذار سريريا
الى سنوات وال يجب ان نتكلم 

عنها وكأنها تباع باالوقية.
على صعي����د االنتخابات 
البلدية، قال نائب زحلة عن 
حزب الكتائب ايلي ماروني: 
نحن في زحلة اآلن امام حرب 
اهلية مسيحية بسبب تركيب 
اللوائح البلدية، وقد دعينا الى 
التوافق مع االحزاب والتيارات 
والعائالت، لكن يبدو ان هناك 
من يريد الغاءنا، وكل املفاجآت 
واردة. النائب ماروني اكد ان 
غالبية السياسيني يفضلون 
تأجي����ل االنتخابات البلدية 
بس����بب التنافر الذي ولدته 
بني الن����اس وذلك ممكن من 
خالل االضراب املقرر ملوظفي 
الدولة واملدرسني احلكوميني 

اليوم.
في س���ياق آخ���ر، ينعقد 
مجلس الوزراء غداً، وينتظر 
ان متر اجللس���ة بهدوء بعد 
سحب ملف جهاز امن الدولة 
عن ج���دول االعمال وتكليف 
رئي���س مجلس الوزراء متام 

سالم متهيدا اليجاد حل له.
ويتخوف البعض من تأخر 
احلل بعدما رفض وزير املال 
علي حس���ن خلي���ل القبول 
بحل مرحلي يقضي بصرف 
جزء من املخصصات السرية 
االدارية لتسيير  واملصاريف 
شؤون املديرية بانتظار احلل 
النهائي، ويسود تخوف لدى 
الفريق الداع���م لقائد اجلهاز 
اللواء جورج قرعة من رضوخ 
الرئيس نبيه بري للضغوط 
وارجاء طرح احللول الى وقت 

آخر.

ملناقشته واقراره وليس فقط 
العتب.ون���وه جعجع  لرفع 
بإعالن الرئيس احلريري ان 
كتلته لن تشارك في أي جلسة 
تش���ريعية ما لم يكن قانون 
االنتخاب عل���ى رأس جدول 

اعمالها وصوال الى اقراره.
رئاس���يا، اكد نائب االمني 
العام حلزب اهلل الشيخ نعيم 
قاسم ان ازمة الرئاسة طويلة، 
موضح���ا ان االزم���ة محلية 
اوال واقليمية ثانيا وبالتالي 
مازالت الطروحات واملواقف، 
كما هي ولم تتغير، ولم يطرأ 
تعديل اقليمي يستدعي اعادة 
النظر، وال توجد قدرة داخلية 
عند بعض االط���راف التخاذ 

القرارات.
ولفت قاس���م الى ان تيار 
املستقبل ومن معه ال يريدون 
اجلنرال ميشال عون، وخلص 
الى الق���ول ان اي طرح آخر 
هو في الواقع اسقاط ملشروع 
طرح العماد عون، وهذا ال ميكن 
ان نقب���ل به في املرحلة التي 

يستمر فيها عون مرشحا.
وسئل عما اذا كان يتوقع 
انتخاب رئيس قبل حلول 24 
مايو املقب���ل، اجاب: ال نعلم 
متى تتغي���ر بعض الظروف 
ملصلحة تغيير بعض املواقف 
النتخاب رئي���س، لكن يبدو 
اننا امام ازمة مستمرة لفترة 

من الوقت.
عض���و تكت���ل التغيي���ر 
النائ���ب نبي���ل  واالص���الح 
نقوال رفض ان تكون رئاسة 
اجلمهورية عملي���ة بيع في 
لبنان، ل���ذا ال ميكن جتزئتها 

امنا وفق معيارين هما: اعادة 
تكوين السلطة، ومقتضيات 

املصلحة العليا للدولة.
وفي معلومات ل� »األنباء« 
ان رئيس مجلس النواب كان 
يعتمد في اصراره على عقد 
التش���ريعية على  اجللس���ة 
مشاركة كتل مسيحية اخرى 
كتيار املردة وحزب الطاشناق 
واملس���تقلون، م���ا يعني ان 

امليثاقية املطلوبة متوافرة.
وس���بق ان قال بري امام 
زواره انه س���يعقد جلس���ة 
تشريعية مخصصة لقانون 
االنتخاب قبل نهاية شهر مايو 
اذا جرى في خالل اجللس���ة 
التش���ريعية املفترضة الغاء 
اقرار  القاضي بع���دم  القرار 
قانون االنتخاب قبل انتخاب 
رئيس اجلمهورية، واستغرب 
ان يصبح بالنسبة الى البعض 
تش���ريع الضرورة خطيئة، 
وان يصبح تعطيل التشريع 

فضيلة.
في املقابل، اوضح رئيس 
الق���وات اللبنانية د.س���مير 
جعجع ان التوصية النيابية 
بعدم وضع قانون االنتخاب 
قبل انتخاب رئيس اجلمهورية 
لم تقر بش���كل رسمي، وهي 
تعتبر كأنه���ا غير موجودة، 
ألن املجل���س النيابي س���يد 
نفسه في كل وقت، ورأى ان 
القوات ت���رى أنه ال ضرورة 
تتقدم على ض���رورة انبثاق 
السلطة، وبالتالي على اقرار 
قانون االنتخاب، مشددا على 
ان قانون االنتخابات يجب ان 
يتصدر كل جلسة تشريعية 

»تشريع الضرورة« الذي ينادي 
به بري مبعيارين: االول اعادة 
تكوين السلطة خصوصا من 
زاوية قانون االنتخاب، والثاني 
االستجابة لالمور امللحة جدا 
واملتصلة حقا باملصلحة العليا 

للدولة.
وق���ال باس���يل لصحيفة 
»السفير« ان الباب ليس مقفال 
امام الكالم مع الرئيس نبيه 
بري، وال ق���رار وال مصلحة 
لدينا في اقفال مجلس النواب 
وسط غياب رئيس اجلمهورية، 

الظ���روف، لكنني ل���ن ادعو 
الى جلسات اآلن قبل ان تبدأ 

اللجان املشتركة عملها.
وكان���ت االس���تطالعات 
النيابية اظه���رت ان حوالي 
75 نائبا م���ن اصل 127 نائبا 
جاهزون للمشاركة في اجللسة 
النواب  التش���ريعية ملجلس 
اللبناني، اي بزيادة عش���رة 
نواب ع���ن النصاب املطلوب 

وهو 65 نائبا.
غير ان رئيس التيار الوطني 
احلر الوزير جبران باسيل ربط 

تراجعا امامكم بل هو احترام 
لكم وح���رص عليكم وعلى 

لبنان.
ب���ري ان اجللس���ة  واكد 
التش���ريعية كانت مضمونة 
النص���اب بح���دود 80 نائبا، 
وانه اذا الحظ ان هناك مماطلة 
فسيعيد الدعوة الى اجللسة 
التش���ريعية كما حصل عام 
2015، مؤكدا في الوقت ذاته ان 

االنتخابات البلدية حاصلة.
وق���ال: املجل���س النيابي 
له حق التش���ريع في جميع 

بيروت ـ عمر حبنجر

الرئي���س نبي���ه  اعل���ن 
بري ص���رف النظر عن عقد 
جلس���ة تش���ريعية ملجلس 
الن���واب اس���تجابة لرغب���ة 
القوى والتيارات املس���يحية 
التي تش���ترط اق���رار قانون 
لالنتخاب���ات في اي جلس���ة 
تشريعية او انتظار انتخاب 

رئيس للجمهورية.
ب���ري ف���ي مؤمتر  وقال 
صحافي عقده ظهر امس: اعلن 
امل��وت الس���ري�ري ملا يسمى 
8 و14 آذار، وبالتال���ي اعتبر 
كل القوانني التي وضعت بني 
الغلبة  الفريقني على اساس 

لهذا التكتل او ذاك.
واختصر موقفه بالقول: 
»من ال يأتي معك تعا معه«، 
امام���ي في مجلس  وبالتالي 
الن���واب 17 مش���روع قانون 
انتخابي اغلبها مصوغ بهدف 
التغلب على الفريق اآلخر، بينما 
ابتعدنا عن قوانني تهتم بلبنان، 
وباالنسان، واملرأة والشباب، 
وعليه سأدعو اللجان املشتركة 
القوانني  العادة درس ه���ذه 
واملقترح���ات، بينها قوانني 
نس���بية ومختلطة واكثرية، 
وبالدائرة الفردية، فتفضلوا يا 
سادة اختاروا القانون املناسب 
قبل نهاية ش���هر مايو، حيث 
تنتهي الدورة العادية ملجلس 
النواب، ولنعمل ليل نهار مع 
اآلخرين لنخرج برؤية واحدة 

او متقاربة.
واضاف: وقوفي هذا املوقف 
وفق رغبة املعترضني ليس 

)محمود الطويل( الرئيس نبيه بري في مؤمتره الصحافي أمس 

العماد قهوجي: لن أساجل جنبالط 
ورفضت التخلي عن القاعدة البحرية 

وال عالقة لنا باإلنترنت

وهاب: »إذا لم ُيحل الوضع في سورية 
فلن يكون للبنان رئيس«

بيروت: رفض قائد اجليش العماد جان قهوجي مساجلة 
النائب وليد جنبالط بش����أن ما اث����اره حول بيع »القاعدة 

البحرية« في مرفأ بيروت وعالقة اجليش باالنترنت.
ودعا قهوجي كل من ميلك دليال على فساد في اجليش 
ان يقدم����ه، ونقلت صحيفة »األخب����ار« عن قهوجي قوله: 
نعاقب املخطئني ونحيل على القضاء العسكري من يرتكب 
جنحة او جناية، لكنن����ا نفعل ذلك بصمت، اذ ليس لدينا 
سوى املعنويات للعسكر الذين يقفون بوجه االرهاب على 

احلدود.
ولفت الى ان القيادة لن تتخلى عن قاعدة بيروت البحرية، 
واش����ارت الصحيفة الى ما جرى بني العماد قهوجي وأحد 
كبار مس����ؤولي سوليدير عام 2009 حينما قصد املدير في 
سوليدير قهوجي لتهنئته بتولي قيادة اجليش ثم فاحته 
في أمر القاعدة البحرية قائال له: هذه القاعدة لنا مبوجب 
قانون ومرسوم ونريدها، فرد قهوجي: وملاذا تطلبها مني؟ 
اذهب الى من منحك اياها وخذها منه، فأجابه »السوليديري« 
بالقول: اذا لم نحصل عليها باحلسنى فسنحصل عليها عبر 
القضاء، فقال قهوجي: هذه القاعدة للجيش وتستطيع رفع 
دعوى ضد من تشاء، وامنا ميكنك ان تذهب الى من عينني 
وتطلب منه ان يعفيني من مهماتي، ألني سأقطع يدي قبل 
التوقيع على قرار بالتخلي عنها، واطمئن حتى لو عينوا 

غيري فلن يتخلى عنها.
ونفى مصدر عسكري كل ما اشيع عن وجود شراكة بني 
احد ابناء قائد اجليش واحدى شركات االنترنت املشتبه بها، 
مؤكدا ان العماد قهوجي اتصل بوزير الداخلية نهاد املشنوق 
مس����توضحا عن اتصال االخير بالنائب وليد جنبالط وما 
قيل عن انه اتهم مخابرات اجليش مبواكبة الشركات التي 
ركبت معدات لالنترنت غير الشرعي، فأجابه املشنوق انا 

لم اسم جهازا بعينه وكنت اقصد اجلمارك.

نادي السياسيني في لبنان
بني تكرار األخطاء والشتائم

بيروت ـ  د.ناصر زيدان 

الفوضى السياسية التي يعيشها لبنان تعتمد في جزء منها 
عل��ى نظرية »غوبلز« في تناول األش��ياء، وما زالت تتأثر الى 
حد بعيد باألس��لوب التخويني التهكمي الذي كان يعتمد عليه 
رموز عهد الوصاية الس��ورية، قبل انسحاب قواتهم من لبنان 
في ابريل 2005. جوزيف غوبلز كان وزير الدعاية االملاني أيام 
حكم الزعيم النازي اودلف هتلر. وسمي وزير الداعية - وليس 
وزير االعالم - ألنه كان يعتمد على نظرية هتلر في تكرار ما هو 
خطأ فيصبح هو احلقيقة. وكان شعار غوبلز »اكذب ثم اكذب 
حتى يصدقك الناس«. أما رموز مرحلة الوصاية فكان شعارهم: 

ان من ليس معنا، فهو »متعامل مع العدو ويخدم أهدافه«.
نادي السياس��يني في لبنان، مفتوح، وأبوابه مشرعة أمام 
اجلميع، على عكس ما يظن البعض انه مقفل، ويحاول دخوله 
كل من يش��اء من اللبنانيني، واالكثر رغبة في االنضمام اليه 
هم: االش��خاص الذي��ن جمعوا بعض الث��روة حديثا أو الذين 
مترس��وا في التواصل مع أجهزة األمن في الداخل أو اخلارج، 
أو قلة من الذين اش��تغلوا في االعالم وحفظوا العبارات التي 
يستخدمها اهل السياس��ية، ومبناسبة ممارسة املهنة تعرفوا 

على املراجع والقادة.
لكن س��هولة دخول نادي السياس��يني اللبنانيني، توازيها 
صعوبة الصمود في البقاء داخل هذا النادي، أو لنقل س��هولة 
إعادة اخلروج منه. فال الرعاية االمنية تدوم، وال اإلمداد املالي 
اخلارجي يدوم، وال النجومية االعالمية املؤقتة تدوم، وال يكفي 
بأي حال م��ن االحوال ترديد الش��تائم الكبيرة بحق اخلصم 
السياس��ي للولوج الى مرتبة اخلصوم، وال أسلوب التخوين 
واالتهام يكفالن االستمرارية، فمعظم هذه الطرق واألساليب ثم 
استهالكها، وبدت طريقة صناعة رجال يعملون في تقدمي اخلدمات 
السياسية، ممجوجة، وصالحية عمل هؤالء مؤقتة، فتنصرف 
عنهم وسائل االعالم عندما لم تعد حتتاجهم لترويج مصاحلها، 

وينساهم املمولون عندما تبهت صورتهم أو تشيخ. 
ويتبصر اللبنانيون في سهراتهم ويتساءلون عن املكان الذي 
يتواجد فيه اليوم النائب الس��ابق، بعد ان كان يصول ويجول 
في احلقبة املاضية، وكانت تتداول وسائل االعالم اسمه صبحا 
ومساء. كما يشتاق النادي السياسي اليوم إلى طالت نائب حالي، 

ويبحثون عنه في القنوات العاملة، بينما هو منكفئ.
وبقدر الهشاشة التي تنتشر في املساحة السياسية اللبنانية، 
فإن ش��يء من املناعة اكتس��بها نادي السياس��يني في لبنان، 
ونظرية غوبلز في تك��رار األخطاء، لم تعد تنطلي على معظم 
املواطنني، وتكرار »الكذب« فاقم النقمة، ولم يعلق ش��يء منه 
في أذهان اللبنانيني. ولو علق شيء من تكرار االخطاء، لكانت 
ثقاف��ة الوصاية ما زالت متجذرة، بينما هي بالواقع لم يعد لها 
مكان إال في مخيلة البعض. فعلى العكس من ذلك، حتولت تلك 
املقاربة إلى وسيلة تهكم على ممارسات احلقبة املاضية، وزرعت 

شيء من احلقد على رموزها.
أما أس��لوب املكابرة وكيل الش��تائم واالتهامات، فال ميكن 
اعتباره طريقا صاحلا للدخول الى نادي السياسيني، أو إلطالة أمد 
البقاء في هذا النادي. فالناس حتاسب عاجال أم آجال. فالكلمات 
التي رددها بعضهم بحق الرئيس الشهيد رفيق احلريري قبل 
استش��هاده، ما زالت ماثلة باألذهان. ولن يس��امح اللبنانيون 

مطلقيها مهما طال الزمن.
ان العبارات التي يطلقها اليوم بعض الهواة في السياسة، ال 
تخدم إطالقا األهداف التي يسعون لتحقيقها، واذا قبل بها املعنيون 

من السياسيني أو القادة، فلن يسامح عليها املواطنون.
ان عبارات مثل »فليسكت وإال« أو »طويلة على رقبتو« أو 
مخاطبة كبار املسؤولني بطريقة استخفافية مقززة من قبل الذين 
امتهنوا العمل حلس��اب الغير، ليس فيها احلد األدنى من أدب 
املخاطبة، وخصوصا ان معظم هؤالء يستقوون بحمايات متفلتة 
من الشرعية والقانون، وهذه احلماية لن تدوم، وهذا االسلوب 

من التهكم، أو التهجم، ال يعبر عن رجولة عند مستخدمه.

بيروت ـ أحمد منصور

شدد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام 
وهاب على ضرورة الذهاب نحو انتخاب رئيس للجمهورية 
ميثل االكثرية املسيحية، معتبرا انه اذا لم يحل الوضع في 
س���ورية فلن يكون لدينا رئي���س اال في حال نزول رئيس 
احلكومة السابق سعد احلريري الى املجلس النيابي لينتخب 

العماد ميشال عون.
ورأى ان الفرص���ة لم تضع على وص���ول رئيس تكتل 
التغيير واالصالح العماد ميشال عون الى رئاسة اجلمهورية، 
معتبرا الكالم الصادر عن رئيس تيار  املردة النائب سليمان 

فرجنية ايجابيا.
وقال وهاب ل� »اجلديد« ان البطريرك املاروني بش���ارة 
الراعي تقدم الى الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند باقتراح 
مكتوب يقضي بانتخاب العماد عون رئيس���ا ملدة سنتني، 
معتبرا انه من الطبيعي ان يكون طلب منه تس���ويق هذا 
االقتراح، مش���يرا الى انه يتطلب غطاء سعوديا � ايرانيا � 
اميركيا � سوريا، واكد وجود اصرار من قبل ايران وحزب 

اهلل على ان يكون السوري شريكا في جميع امللفات.
واعتبر وهاب ان الوزير فرجنية قامة وطنية ومسيحية 
كبيرة وهو مرشحنا لرئاسة اجلمهورية ولكن بعد اجلنرال 
عون. وقال ان قانون االنتخابات النسبي هو الوحيد القادر 
على التغيير ف���ي وجه املجلس احلالي املؤلف من 7 نواب 

فقط.

بلديات

أخبار وأسرار لبنانية

خمس لوائح تتنافس في انتخابات بيروت البلدية
بيروت ـ محمد حرفوش

قبل نحو أسبوعني على إجرائها، 
تبدو املعركة االنتخابية البلدية في 

العاصمة بيروت محتدمة.
لوائح تشكلت، أوالها  خمس 
كانت على الرصيف البحري في 
عني املريسة، حيث أعلنت حملة 
»بيروت مدينتي« الئحتها الكاملة 
ب� 24 مرشحا مناصفة بني الرجال 
والنساء من مختلف الفئات العمرية 
منهم الفنان احمد قعبور واملخرجة 

نادين لبكي.
وفي إط��ار تعهده��ا بإجراء 
استش��ارات دوري��ة لس��كان 
بيروت للوق��وف على حاجاتهم 
وأولوياتهم، نظمت احلملة نقاشا 
عاما بالطريق اجلديدة واملزرعة في 
حرش بيروت، منتقدة احملاصصة 
والفس��اد وتدخل األحزاب في 

العمل البلدي.
حركة »مواطنون ومواطنات في 
دولة« التي جابت شوارع بيروت 
نهاية األسبوع لتتناول مواضيع 
األمالك البحرية والعلمانية والفقر 
النفاي��ات وغيرها،  وفضيح��ة 
وأعلنت بدورها ع��ن الئحة من 
أربعة مرش��حني بعدما كانت قد 
أكدت أنها ستش��ترك مع حملة 
»بيروت مدينت��ي« في كثير من 
األهداف، الس��يما إرادة »كس��ر 
التمثيل السياسي احلصري«، ومن 
السابق  الوزير  هؤالء املرشحني 

شربل نحاس.
أما تيار املس��تقبل فلم يعلن 
بعد الئحت��ه املؤلفة على األرجح 
من قوى السلطة، وفي حني كثف 
الرئيس سعد احلريري اتصاالته 
لتش��كيل الئحة برئاس��ة جمال 
عيتان��ي مناصفة بني املس��لمني 

العرف  الى  واملسيحيني استنادا 
الذي كرسه الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري، فيما شكل احملامي عماد 
الوازن الئحة يعلن عنها اخلميس 
املقبل وفيها 15 مرشحا سنيا مقابل 
9 مرش��حني من سائر الطوائف، 
مستندا الى ان 60% على االقل من 
أبناء العاصمة ينتمون إلى الطائفة 
الشعب«  السنية. وكانت »حركة 
التي يرأسها النائب السابق جناح 
واكيم قد أعلن��ت عزمها خوض 
االنتخابات البلدية بالئحة تأتلف 
فيها قوى املعارضة إال أن املساعي 

لم تؤد بعد إلى أي نتيجة.
قصارى القول ان خمس لوائح 
حتى اليوم تتنافس في انتخابات 
بيروت البلدية إضافة إلى مرشحني 
مستقلني، لكن األيام األخيرة قبل 
موعد االنتخابات ستنطوي على 

تغيير في املشهد. 

عون وسياسة إنهاك اخلصوم: قالت أوساط قريبة من العماد 
ميشال عون ان االستراتيجية األساسية التي يعتمدها 

في معركته الرئاسية تكمن في إنهاك خصومه، متوقعة 
أن يعيد هؤالء اخلصوم متوضعهم الرئاسي دعما له 

بعد تأكدهم من استحالة جتاوزه، ومؤكدة أن من يراهن 
على دعسة ناقصة للجنرال سينتظر طويال.

ونقلت املصادر عنه قوله ان ترشحه ثابت ونهائي، 
وأنه يخطئ كل من يراهن على انسحابه، خصوصا أنه 

يحظى بتأييد مكونني أساسني حيث ال ميكن جتاوز 
حزب اهلل شيعيا في االستحقاق الرئاسي، كما ال ميكن 

جتاوز عون � جعجع مسيحيا.
واستغربت املصادر تبرير رفض مقولة األكثر متثيال 

مسيحيا بحجة أن الرئيس نبيه بري ليس األكثر متثيال 
شيعيا، وال الرئيس متام سالم سنيا، وذلك في جتاهل 

تام حلقيقة أن اختيار بري كان بقرار حصري من 
الثنائية احلزبية الشيعية، وأن سالم متت تسميته من 

قبل الرئيس سعد احلريري.
حتريك الشارع ألسباب تشريعية: أوضحت أوساط نيابية أن 
حتريك الشارع سيكون ألسباب تشريعية ال رئاسية، 
وتتصل باإلصرار على عقد جلسة تشريعية من دون 
إدراج بند قانون االنتخاب على رأس جدول أعمالها. 

وتساءلت إذا كانت األسباب املالية الدافع األساس لعقد 
اجللسة السابقة، فما الدوافع التي تستدعي عقد هذه 

اجللسة واستبعاد القانون األبرز واملتصل بتكوين 
السلطة في لبنان؟ وشددت على أن أي محاولة لتجاوز 

املوقف املسيحي ستواجه في السياسة والشارع. 
وكشفت أن الرئيس احلريري أكد من خالل االتصاالت 
التي جرت معه أنه مازال على موقفه امللتزم بالتضامن 

مع املوقف املسيحي.
صراع األجنحة داخل »املستقبل«: تعتبر أوساط متابعة 
ألوضاع تيار املستقبل أن صراع األجنحة داخل 

التيار بات واقعا ال ميكن جتاهله. فبعد النائب خالد 
الضاهر برزت حالة أشرف ريفي التي شكلت عبئا على 

احلريري، اضافة الى مشكلة القيادات في املستقبل 
التي تدور في فلك الرئيس فؤاد السنيورة. وبرزت 

أخيرا قضية رئيس أوجيرو عبداملنعم يوسف والتي 
كشفت جزءا من هذا الصراع وبعض أوجهه، فرئيس 

أوجيرو عندما حضر االجتماع األخير للجنة االتصاالت 
واإلعالم ظهر وجها لوجه مع نواب »املستقبل« الذين 

لم يدافعوا عنه عندما تولى الوزير وائل أبوفاعور 
»تشريحه« واتهامه في اجللسة، في حني أن السنيورة 
بتمايز واضح عن املستقبليني أبرز براءات عبداملنعم 

يوسف القضائية.
درباس يحاول التقريب بني احلريري وريفي: يبدي الوزير 

رشيد درباس انزعاجه من تردي العالقة بني الرئيس 
سعد احلريري والوزير أشرف ريفي، كاشفا أنه حاول 
املستحيل لتقريب وجهات النظر بني الطرفني حتى يوم 
األربعاء الشهير، أي قبل اطاللة ريفي اإلعالمية، حيث 

»التقيت أنا والنائب أحمد فتفت على مائدة غداء الرئيس 
احلريري، الذي أكد لنا أن األمور إيجابية جدا مع ريفي، 
وأن »بيت الوسط« سيبقى بيته«، واصفا ما جرى »بأنه 

عتب على قدر احملبة«.
وحني يسأل أين أصبحت األمور بعد انتهاء املقابلة؟ 
ترتسم على وجهه عالمات اخليبة، ثم يتنهد ويقول 

»ال أعلم«. تيمور يفوز بالتزكية عند استقالة جنبالط: 
في حال استقالة النائب وليد جنبالط لن يكون هناك 
انتخاب فرعي في الشوف ألن جنله تيمور سيفوز 

بالتزكية ومن دون انتخابات، إذ لن يكون من مرشح 
منافس له على املقعد الدرزي األول في الشوف. وكان 
الوزير السابق وئام وهاب أعلن صراحة أنه ليس في 

صدد الترشح ولم يكن تنافسه يوما على مقعد جنبالط 
وإمنا على املقعد الدرزي الثاني الذي يشغله النائب 

مروان حمادة.
الطابع العائلي وانتخابات البلدية: على الرغم من الطابع 
العائلي لالنتخابات البلدية، إال أن دوائر عدة بدأت 

تعد العدة منذ اليوم لرصد نتائجها في ثالث ساحات 
أساسية: الساحة املسيحية بعد التفاهم القواتي � 

العوني، والساحة الشيعية بعد مشاركة حزب اهلل في 
احلرب السورية، والساحة السنية بعد بروز تعددية 

داخل هذه الساحة.
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 نعبر بكم األراضي والبحار لنصلكم بالغالي لبنان 
 لتتابعوا أخباره، ونناقش معًا أهم القضايا

في وطنكم الثاني الكويت
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احلريري ينفي ارتباطه بشبكة باريس لتبييض األموال
بيروت: رد املكتب اإلعالمي لرئيس احلكومة السابق سعد احلريري 
على ما نشرته صحيفة »السفير« حول ما ورد في الصحف الفرنسية 
نقال عن أفراد شبكة متهمة بتبييض أموال عصابات املخدرات 
الكولومبية لصالح حزب اهلل، زعموا أنهم سلموا أمواال إلى احملامي 
بشارة طربية ومنه إلى احلريري. وكرر املكتب اإلعالمي ما ورد الحقا 
بالصحف الفرنسية من أنه ال عالقة شخصية أو مهنية تربط احلريري 
بهذا احملامي، وان مزاعم أفراد الشبكة املتهمني ال أساس لها من الصحة.


