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إلى كل لبناني عاشق للحياة ومحب لألمل
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 لتتابعوا أخباره، ونناقش معًا أهم القضايا

في وطنكم الثاني الكويت
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بيروت: ابتداء من األول من مايو يبدأ العد العكسي لالنتخابات البلدية 
التي ستجري على عدة مراحل طيلة الشهر بدءا من البقاع وبيروت.

هذه االنتخابات قوبلت بش��كوك واسعة في أن جتري، وهذه الشكوك 
مازالت موجودة لدى البعض حتى اآلن.

ولكن لوحظ أنه منذ حلظة التأكيد الرسمي واجلازم من جانب الرئيس 
بري قبل يومني )في مؤمتره الصحافي( بأن االنتخابات البلدية حاصلة 
حتما، طرأ تغيير في طريق��ة التعاطي مع االنتخابات، فأصبح تعاطيا 
جدي��ا وارتفعت حال��ة التعبئة واجلهوزية وح��دث ازدحام في مراكز 
األقضية حيث تقدم طلبات الترشيح. وهذه خالصات وانطباعات جولة 

»سياسية« على أبرز البلديات في املدن الكبرى.

بيروت

الالئحة الرس��مية السياس��ية »الئحة البيارتة« أعلنها الرئيس س��عد 
احلري��ري من »بيت الوس��ط« وحظيت بأوس��ع تغطية ممكنة من كل 

القوى السياسية باستثناء حزب اهلل.
حزب اهلل هو القوة الش��عبية السياس��ية الوحيدة في بيروت التي لم 
تنضم الى الالئحة التي ضمت ممثلني عن كل القوى مبا في ذلك حلفاء 

احلزب حركة »أمل« والتيار الوطني احلر.
أما السبب فيعود الى أن احلريري أبلغ بري بأنه يفضل إبقاء التمثيل 
الشيعي في مدينة بيروت على حاله، موحيا بأن حزب اهلل فيما لو سمى 
ممثال له س��يكون ذلك على حساب مقعد العائالت الشيعية البيروتية، 
وهذا ما جعل حزب اهلل يختار عدم املشاركة ألنه شعر بتوريط له في 
مش��كلة مع العائالت، إضافة الى أنه ال يجد في الغياب خس��ارة وفي 
املش��اركة قيمة وفائدة، ألن متثيله يقتصر عل��ى مقعد »ال يقدم وال 
يؤخ��ر« ولكنه مينح من خالل��ه تغطيته لبلدية بيروت التي ال ميلك ال 

قرارها وال تأثيرا فيها.
عل��ى الضفة األخرى، توزعت املعارضة ال��ى 3 لوائح: الئحة »بيروت 
مدينتي« املكتملة، والالئحة اجلزئية التي يقودها الوزير السابق شربل 
نحاس بعنوان »مواطنون ومواطنات في دولة. إضافة الى الئحة جمعيتي 
»الواقع الثقافية واالجتماعية« و»اإلنشاء التطوير اللهندسة« التي تضم 

13 سنة، مرشح شيعي، وآخر درزي، و9 مسيحيني.
وه��ذا التوزع الى عدة لوائح سيس��تنزف ق��درات املعارضة ويبعثر 

قواها.

صيدا

تشير املعطيات إلى أن اللوائح التي ستتنافس على مجلس بلدية صيدا 
تصل الى 3 لوائح حتى تاريخه من بينها الالئحة املدعومة من الرئيس 
فؤاد السنيورة والنائبة بهية احلريري واجلماعة اإلسالمية وهي برئاسة 
محمد الس��عودي. والالئحة املدعومة من »التنظيم الشعبي الناصري« 

ومعه »اللقاء الوطني الدميوقراطي«، والثالثة التي أعلن عن تش��كيلها 
املسؤول السابق في »اجلماعة االسالمية« د.علي الشيخ عمار الذي قال 

إنه سيشكل الئحة تضم عددا من الوجوه اإلسالمية.
وهذه الالئحة س��تؤلف من 17 عضوا ش��ابا )عدد أعضاء بلدية صيدا 
21(، محصورين باحلصة السنية ومسقطني منها العضوين الشيعيني 
والعضوين املس��يحيني. ومن األس��ماء التي يجري تناقلها، الش��يخ 
محيي الدي��ن عنتر الذي يعد من أبرز املناصرين لألس��ير واملناوئني 

للحريري.
رجل األعمال الصيداوي محمد زيدان الذي حتدثت معلومات عن نيته 
الترشح لالنتخابات، عقد ليل أمس األول اجتماعا مع الرئيس احلريري 
في بيت الوسط، على مدار ساعتني. وأكد أنه أبلغ احلريري مالحظاته 
وأس��باب انزعاجه املتعلقة باملجلس البلدي احلالي بشكل عام. وأعلن 
»أن احلري��ري وعده بحل كل االمور العالقة في هذا اخلصوص وأخذ 
مالحظاته بعني االعتبار، وأنه، أي احلريري، سيعمل على حلها«. وقال: 
»سنرى ما إذا كانوا س��يأخذون بهذه املالحظات، وعندها سيكون لنا 

موقف نعلنه في حينه«.

طرابلس

تنتظر القوى املعنية باالستحقاق البلدي عودة الرئيس جنيب ميقاتي 
م��ن رحلة خاصة الى اخلارج حلس��م إمكانية التوافق على واحدة من 
الش��خصيات الثالث املس��تقلة التي طرحها ميقات��ي لترؤس الالئحة 
املفترضة، )عمر احلالب، عزام عويضة، وعبدالرحمن الثمني( ومن ثم 
تفويض الش��خصية التي س��يتم التفاهم حولها، بتأليف فريق العمل 
الذي تراه مناس��با، لتحرير البلدية من املؤثرات والضغوط السياسية 

قدر االمكان.
وينتظر أن يتضح مس��ار األمور منتصف األسبوع املقبل، على أبعد 
تقدير، فإذا تعذر التوافق بني املكونات األساس��ية في املدينة )ميقاتي، 
تيار املستقبل، محمد الصفدي، روبير فاضل، فيصل وأحمد كرامي( 
تكون املعركة قد أصبح��ت حتمية، علما ان مناصري ميقاتي يحثونه 
على خ��وض املعركة العتقادهم بأنه ميلك األرجحية في املدينة حاليا، 
لكن ميقاتي اليزال يرفض هذا الطرح، منطلقا من أن ممثلي األقليات، 

أي املسيحيني والعلويني، سيدفعون ثمن أي مواجهة انتخابية.

إقليم الخروب

في خطوة مفاجئة شكلت محطة مهمة خلوض انتخابات إقليم اخلروب 
توافقيا، توصل ممثلون عن احلزب التقدمي االشتراكي وتيار املستقبل 
و»اجلماعة اإلسالمية« إلى اتفاق أنهى عددا كبيرا من اإلشكاليات التي 
رافقت التحضي��ر لالنتخابات البلدية واالختيارية في املنطقة. وقالت 
مصادر قيادية ش��اركت في االجتماع والتحضيرات التي س��بقته إن 

األح��زاب الثالثة: »أجنزت اتفاقا مهما جدا حس��م كثي��را من املعارك 
االنتخابي��ة توافقيا، خالفا للروايات الت��ي حتدثت عن أن هذه القوى 
تعان��ي إرباكا جتاه هذه االنتخابات وعن خالف كبير بينها، خصوصا 
بني »اإلشتراكي« و»املستقبل«، وبني »املستقبل« و»اجلماعة اإلسالمية«، 
إضافة إلى القول إن هذه القوى، السيما احلزب اإلشتراكي منها، تخشى 

االنتخابات والتحالفات التي ميكن أن تهدد مواقعه في املنطقة«.

الشوف

للمرة األولى، يلمس خصوم جنبالط في اجلبل مدى الصعوبات التي 
يواجهها احلزب االشتراكي »الرسمي« في فرض لوائحه وخياراته على 
احملازبني والناخبني، في ظل قرار من جنبالط باالبتعاد عن »التعليب« 
وعدم التدخل مباشرة في فرض املرشحني واللوائح. وبدل ذلك، يعمل 
»الرس��ميون« على دعم مرشحيهم بش��كل موارب، مع االنفتاح على 
اخلصوم بش��كل كبير، مع أولوية االنفتاح على احلزب الدميوقراطي 
اللبناني وعدم الوقوف بوجه مرش��حيه، ثم احلزب السوري القومي 
االجتماع��ي، في مقابل محاوالت تقويض متدد الوزير الس��ابق وئام 

وهاب في قرى الشوف.
ويشكل التحالف العوني القواتي حجر عثرة أمام فوز احلزب االشتراكي 
ببلديات الق��رى املختلطة، على عكس انتخابات 2010، حيث اس��تفاد 
االشتراكيون من اخلصام القواتي العوني لعقد حتالفات موضعية بحسب 

كل بلدة، لضمان الهيمنة االشتراكية على القرار البلدي.
ويش��ير أكثر من مصدر في قوى 8 آذار »الدرزية« إلى أن غياب املال 
االنتخابي لدى االشتراكي سمح لش��خصيات ومسؤولني اشتراكيني 
س��ابقني ومتمولني بالتأثير بسير الترشيحات وتركيب اللوائح، ومنح 
هؤالء هامش��ا أوس��ع للحركة، مبا ال يتناسب مع التوجه املركزي في 

كليمنصو.

زحلة

استقر املشهد على 3 لوائح: األولى تضم التيار الوطني احلر والقوات 
والكتائ��ب التي احت��دت ألول مرة في تاريخه��ا، وأوكلت الى الرئيس 
السابق للبلدية أسعد زغيب رئاسة الالئحة. والثانية يشكلها النائب نقوال 
فتوش برئاس��ة شقيقه موس��ى، وهذه الالئحة تأخذ أصواتا من درب 
الالئحة األولى وتستفيد الالئحة الثالثة منها بشكل غير مباشر. والثالثة 
تشكلها رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف التي لم تكشف بعد عن 
اسم مرشحها لرئاسة الالئحة )علما أن ميشال طعمة سكاف أعلن وضع 

ترشيحه بعهدة ميريام سكاف، وهناك اسم يوسف سكاف(.

ضبية

قد ال تصنف بلدية ضبية )مع توابعها ذوق اخلراب- حارة البالن- عوكر( 

من بني البلديات الضخمة في قضاء املنت الشمالي. ال يتعدى عدد ناخبيها 
ال� 3200 صوت وفق لوائح العام 2010، بينما يبلغ عدد أعضاء مجلسها 
البلدي 15 عضوا فقط و3 مخاتير. لكن »بحبوحة« واردات الضبية املالية، 

ورمزية معركتها االنتخابية، جتعل منها محطا للمتابعة.
في العام 2010 حصلت املواجهة بني رئيس البلدية احلالي قبالن األشقر 
ذي امليول القومية، واملدعوم بش��كل أساس��ي من ميشال املر وحزب 
الطاش��ناق والقوات، وبني التيار الوطني احلر املكتفي يومها بتحالف 
مع حزب الكتائب الذي اتكأ على عصا اخلالف »العقائدي« مع األشقر 

ليكون في صف العونيني مبواجهة »الريس العتيق«.
حاليا، تشهد الضبية سباقا مكتوما بني معركة قاسية ومسعى تفاهمي 
يق��وده، للمفارقة حزب الكتائب الذي حمل الى األش��قر طرحا يقول 
مبنح الثالثي املسيحي )التيار الوطني احلر والقوات والكتائب( حصة 
وازنة من التركيب��ة، 8 أعضاء الى جانب نيابة الرئيس، أي وضع اليد 

على قرار املجلس البلدي.

جبيل

لم يحسم التيار الوطني احلر قراره باالنضمام الى الالئحة االئتالفية 
في جبيل التي يتزعمها الرئيس احلالي للبلدية زياد حواط الذي حقق 
في عهده إجنازات الفتة، فتربعت جبيل على عرش الس��ياحة اللبنانية 
والعربية وحصدت اجلوائز، في وقت كان بعض املناطق يغرق في احلروب 
املشتعلة واملشكالت األمنية واإلمنائية. ويستند حواط الى جتربة إمنائية 

عمل على حتقيقها مع فريق عمل متجانس وفق رؤية علمية.
حواط كان التقى رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع وأبدى 
جتاوب��ا مع رغبته في التعاون بلديا م��ع التيار الوطني احلر، وهذا ما 
تبلغه األخير من حليفه بعدما أبلغ العماد ميشال عون دعمه حواط وعدم 
استعداده خلوض املعركة في الئحة منافسة له. وبناء لنصيحة جعجع، 
التقى حواط الوزير جبران باسيل وناقش انضمام التيار الوطني احلر 
الى الالئحة االئتالفية الت��ي يتزعمها والتي تضم في معظمها أعضاء 
من املجلس البلدي احلالي. وطلب باس��يل ف��ي اللقاء أن يتمثل التيار 
الوطن��ي ب� 5 أعضاء في املجلس البلدي املؤلف من 18 عضوا على أن 

يكون من بينهم نائب الرئيس.
لكن حواط ارتأى أن يتمث��ل بعضوين بدال من عضوين حاليني أبديا 
اس��تعدادهما للتخلي عن الترش��ح مراعاة حلواط، من دون أن يكون 
بينهما نائب الرئيس. وت��ردد أن التيار الوطني احلر طرح مع الوزير 
السابق جان لوي قرداحي إمكان التعاون لتشكيل الئحة منافسة مدعومة 
منهم��ا، لكن األخير لم يتردد في حس��م أمره جلهة رفضه االنخراط 

في معركة ضد حواط.
لذلك، فإن حواط ينتظر من التيار الوطني أن يحسم أمره، إما باالنضمام 

الى الئحته أو البحث في تشكيل الئحة ثانية.

جولة على بلديات لبنان مع اقتراب العد العكسي لالنتخابات
بلديات

الوزير شهيب: أسبوع واحد 
الختفاء الروائح الكريهة
بيروت: قال وزير الزراعة اكرم شهيب، املكلف مبلف النفايات 
في لبنان، انه يحتاج الى اسبوع واحد قبل ان تختفي روائح 
النفايات الكريهة من الشوارع. واشار في حديث تلفزيوني الى 
انه ال يعتقد ان االزمة التي استمرت 8 اشهر ستتكرر.

دعا اللجان النيابية إلى مناقشة قوانني االنتخاب في 3 مايو.. و الوزير علي حسن خليل: املرشح فرجنية أقرب إلينا سياسيًا

بري: من اعتبر موقفي تراجعاً فلي الشرف ولم أطلب اعتذاراً من عون
سعيد دعا عبر تويتر الى 
العمل على اعالن دس����توري 
يرتكز على الطائف الذي نص 
على جتاوز الطائفية من خالل 
مجل����س ش����يوخ طائفي بعد 
انتخاب مجل����س نواب محرر 
من الطائفية. وقال د.س����عيد: 
االهم في ظ����ل تبدالت املنطقة 
صمود اتفاق الطائف وانتقاله 
من اتفاق الضرورة الى اتفاق 

اخليار.
عل����ى صعي����د االتصاالت 
اخلارجي����ة، كش����فت ممثل����ة 
العام لالمم املتحدة في  االمني 
لبنان فريدريكا كاغ انها بصدد 
زيارة موسكو اليوم ضمن اطار 
االتصاالت املستمرة حيال قضايا 
ع����دة يواجهها لبن����ان كاالمن 
والس����الم مبا فيها التطورات 
املتعلقة بتطبيق قرار مجلس 
االمن 1701 اضافة الى االستقرار 
السياس����ي واالمني من خالل 

تفادي العنف املتجدد.
وقالت كاغ ان لبنان يشكل 
جزيرة في محيط من التيارات 
املتناح����رة، وهناك مس����ائل 
اخرى تتعلق بتآكل مؤسسات 

الدولة.

هذا االقتراح حاز على موافقة 
كل الكتل النيابية ويتماش����ى 
م����ع كل االنظمة التي وضعت 
لقانون االنتخاب، على ان يكون 
نصفهم مسلمني والنصف اآلخر 

مسيحيني.
في غضون ذل����ك، انعقدت 
ال����وزراء  مجل����س  جلس����ة 
االسبوعية امس برئاسة الرئيس 
متام سالم وتناولت مجموعة 
ملفات تتضم����ن 65 بندا غاب 
عنها بند جهاز امن الدولة الذي 
اصبح في عهدة رئيس احلكومة، 
لكن بعض الوزراء ومنهم آالن 
حكيم وجبران باسيل طالبوا 
بتزويد هذا اجله����از ب� »داتا« 
االتص����االت اس����وة باالجهزة 

االمنية االخرى.
وتن����اول مجل����س الوزراء 
اعباء تزويد النازحني السوريني 
بالكهرباء. وقرر املجلس تعويض 
اصحاب مزارع الدجاج التي قد 
تضرر العديد منها نتيجة داء 

انفلونزا الطيور.
وفي بيت الوس����ط، التقى 
الرئيس سعد احلريري منسق 
االمانة العامة ل� 14 آذار د.فارس 
سعيد وعرض معه االوضاع.

امليثاقية والشراكة  مواصفات 
واملناصف����ة. واعتبر في بيان 
باسم كتلة التغيير واالصالح 
في الوقت الراهن هو عدم احترام 

الدستور منذ سنوات.
لكن وزير املال علي حسن 
خليل سأل: ملاذا ال تشارك كتلة 
العماد عون في جلسات االنتخاب 
الرئاسية؟ واصفا عالقة بري 
بالعماد عون بأنها تعاني من 
نقص الكيمياء اجليدة، مؤكدا 
ان النائب سليمان فرجنية اقرب 
لنا سياسيا من العماد عون، لكن 
القرار بالتصويت ألي مرشح 

يتخذ داخل اجللسة.
الوزير خليل اكد احلاجة الى 
جلسة نيابية تشريعية اليوم 
قبل الغد، واقر بالعجز عن انتاج 
قانون انتخابي تأسيسي للبلد، 
واصفا قانون 1960 ب� »املصيبة« 

واآلن البد من نظام النسبية.
وفي مجل����س النواب، دعا 
النائب نعمة اهلل ابي نصر عضو 
كتلة التغيير واالصالح في مؤمتر 
صحافي الى اضاف����ة 12 نائبا 
الى عدد النواب احلاليني وهو 
128 نائبا ينتخبهم املغتربون 
اللبنانيون في اخلارج. وقال ان 

للمجلس في اكتوبر املقبل.
النائب ابراهيم كنعان اعتبر 
ان موقف بري هو خطوة اولى 
نحو حل مشكلة قانون االنتخاب، 
وطالب بإق����رار القانون ضمن 

انتهاء العقد العادي للمجلس، اال 
انه قد يطلب من احلكومة اصدار 
مرسوم عقد استثنائي متى مت 
التوافق على مشروع القانون 
او انتظار العقد العادي الثاني 

يتم التوافق على مش����روع او 
اثنني ومن ثم احالته الى الهيئة 

العامة القراره.
وقال بري ان مهمة اللجان قد 
ال تنتهي في آخر مايو وهو موعد 

بيروت ـ عمر حبنجر

في إطار استعجاله بث قانون 
لالنتخابات النيابية، حدد رئيس 
مجلس النواب نبيه بري 3 مايو 
اللجان  املقبل موعدا الجتماع 
النيابية املش����تركة للشروع 
القوانني  بدراس����ة مش����اريع 
املطروحة لالنتخابات النيابية 

واستخالص املناسب منها.
وخالل لقاء األربعاء النيابي، 
أبدى بري ارتياحه لردود األفعال 
على خطوته بش����أن اجللسة 
التشريعية ومن يعتبرها تراجعا 
التراجع ملصلحة  فله ش����رف 

لبنان والعيش املشترك.
ونف����ى بري ان يكون طلب 
اعتذارا من العماد ميشال عون 
انكاره ش����رعية مجلس  على 
النواب. وكان بري اوعز لدوائر 
املجلس بتزويد اللجان املشتركة 
القوانني االنتخابية  مبشاريع 
وعهد برئاسة تلك اللجان الى 
نائبه فريد مكاري، اال في حال 
ارتأى ان يرأس هو جلس����ات 
اللجان. وحدد بري مهمة هذه 
اللجان وهي مناقشة كل املشاريع 
واالقتراحات وغربلتها، الى ان 

)محمود الطويل( تسليم دراجات هبة من اميركا لقوى االمن الداخلي أمس  

املصارف باشرت اإلجراءات بحق حسابات حزب اهلل

أنطوان أبوخاطر لـ »األنباء«:  بري أثبت أنه اإلطفائي  احلريري يعلن الئحة »البيارتة« وجنل السنيورة يؤيد »املنافسة«!
واحلريص على ميثاقية اجللسات

بيروت: في اطار مواكبة املس����تجدات املتعلقة باملراسيم 
التطبيقية للقرار 2297 اخلاص بفرض عقوبات على الشخصيات 
واملؤسس����ات املرتبطة بحزب اهلل، كشفت مصادر مصرفية 
للمستقبل ان مساعد وزير اخلزانة االميركي لشؤون متويل 
االرهاب دانيال غاليزر ابلغ اعضاء وفد املصارف اللبنانية الذي 
زار واشنطن ونيويورك االسبوع املاضي بأن هذه العقوبات 
ستطول احلسابات املهمة بغض النظر عما اذا كانت بالدوالر 
او بالي����ورو او بالليرة او بأي عملة اخرى. واذ يزور غاليزر 
بيروت اواخر االس����بوع املقبل او مطلع االسبوع الذي يليه 

لعرض تفاصيل املراس����يم التطبيقية للعقوبات االميركية، 
فبحسب »املستقبل« ان مصرف لبنان املركزي اجنز مشروع 
تعميم ملزما للمصارف يفرض عليها حتديد االسباب املوجبة 
في ح����ال اراد اي مصرف اقفال حس����اب او قرر رفض فتح 
حس����اب ألي من العمالء ربطا مبوجبات قرار العقوبات، في 
وقت اكدت املصادر املصرفية ان املصارف اللبنانية باشرت 
اتخاذ االجراءات الالزمة في حق االسماء واملؤسسات الواردة 
في املراس����يم التطبيقية للقرار 2297 مبا يش����مل احلسابات 

بالليرة اللبنانية وليس فقط بالعمالت االجنبية.

بيروت: أعلن رئيس تيار املستقبل سعد احلريري الئحة 
البيارتة البلدية املدعومة من تياره وتضم 24 مرشحا موزعني 
مناصفة بني املسلمني واملسيحيني. وحظي تيار املستقبل بأغلبية 
األعضاء الس����نة في الالئحة مع مشاركة ممثل من مؤسسة 
مخزومي وآخر من اجلماعة اإلسالمية، ومتثل احلزب التقدمي 
االشتراكي مبرشح درزي اختاره رئيس احلزب وليد جنبالط 

ولم تتضمن هذه الالئحة أي مرشح من حزب اهلل.
أما بالنسبة لألعضاء املسيحيني فقد توزع متثيلهم السياسي 
بني الكتائب والقوات والتيار الوطني احلر واألرمن وقيادات 

االشرفية، وتولى رئيس الالئحة م.جمال عيتاني.
وأفضى تضامن األحزاب والشخصيات املسيحية في بيروت 

إلى حتقيق ش����روطها باختيار األعضاء، ومنعت االستفراد 
بتشكيل الالئحة البلدية من جانب تيار املستقبل واملطرانية 

االرثوذكسية في بيروت.
وكانت املفاجأة غير املتوقعة إعالن وائل السنيورة � جنل 
الرئيس فؤاد السنيورة رئيس كتلة املستقبل النيابية � وقوفه 
إلى جانب الالئحة املنافس����ة »بيروت مدينتي« التي يرأسها 
إبراهيم منيمنة، تضم مهندسني من ذوي االختصاص املدني 

إضافة إلى فنانني في مختلف احلقول.
إلى ذلك، فرطت الئحة حتالف املستقبل � التقدمي االشتراكي 
� اجلماعة اإلس����المية في بلدة برجا بإقليم اخلروب نتيجة 

انسحاب اجلماعة اإلسالمية بسبب تركيبتها الفوقية.

بيروت ـ زينة طبارة

رأى رئيس كتلة نواب زحلة النائب القواتي 
د.انطوان ابوخاطر انه خير فعل الرئيس نبيه 
ب���ري بصرف النظر عن جلس���ة تغيب عنها 
امليثاقية، خصوصا بعد ان احتدمت التجاذبات 
السياسية بني مؤيدين ومعارضني لها، معتبرا 
بالتالي ان الرئيس بري اثبت من خالل قراره 
انه الرجل االطفائي الذي حتتاجه البالد لتبريد 
حماوة اخلالفات بني القوى السياس���ية وانه 
احلريص على ميثاقية اجللسات واملانع النزالق 
السلطة التشريعية ومعها البالد الى احملظور، 
مش���يرا من جهة ثانية ال���ى ان الرئيس بري 
وانطالقا من كونه صمام االمان على الساحة 
اللبنانية السياسية لن يعدم وسيلة في تقريب 
وجهات النظر بني الفرقاء اللبنانيني للخروج 
بقانون انتخاب يحقق عدالة التمثيل في املجلس 
النيابي ويجدد احلياة السياسية على قاعدة 
الشراكة الصحيحة والكاملة بني كل املكونات 

اللبنانية.
ولفت ابوخاطر في تصريح ل� »األنباء« الى 
ان النوايا السليمة واالعتراف بالشراكة الكاملة 
وباملناصفة الفعلية بني املسلمني واملسيحيني 

هما املدخل الوحيد للتوافق على قانون انتخاب 
عادل، اال ان مرض التعطيل والشلل واحلسابات 
اخلاصة مينع تطبيق املس���لمات املشار اليها 
ويحول بنتيجت���ه دون التقدم ولو بخطوات 
خجول���ة نحو اقرار قانون االنتخاب، معتبرا 
بالتال���ي ان املطلوب من اللجان بعد ان احال 
الرئيس ب���ري قوانني االنتخ���اب اليها ابداء 
حسن النوايا في مقاربتها للقوانني املقترحة، 
ألن العودة الى قانون الستني او الذهاب الى 
قانون غير عادل جلهة التمثيل املسيحي لن 
يس���تحوذا على موافقة األغلبية العظمى من 
املسيحيني، وس���تبقى االمور تراوح مكانها 

دون حل في االفق.
وردا على س���ؤال، اكد ابوخاطر ان اخلطوة 
االساسية حللحلة كل التعقيدات تكمن بانتخاب 
رئيس اجلمهوري���ة، اال ان عملية ربط البعض 
االستحقاق الرئاسي باالزمات االقليمية هي بحد 
ذاتها جرمية بحق موقع الرئاسة وانغماس كامل 
في تعطيل املؤسسات الدستورية، معتبرا تبعا ملا 
تقدم ان املشهد اللبناني الراهن كناية عن صراع 
بني قوتني سياسيتني االولى تستميت النتخاب 
رئيس للجمهورية وعودة املؤسسات الدستورية 

الى االنتظام العام، والثانية تراوغ ومتاطل.

بيروت: ملس زوار 
رئيس مجلس الوزراء 
متام س���الم منه عدم 
ممانعته في  االستعانة 
بخبراء أجانب لالستماع 
الى آرائهم حول فضيحة 
االنترنت غير الشرعي، 
رافضا ان يتحول رئيس 
هيئة اوجيرو عبد املنعم 
يوسف الى كبش محرقة 
من اجل حماية رؤوس 
كبيرة »ليس باستطاعة 
القض���اء اللبناني بت 
املوض���وع بالطريقة 
الصحيحة«. وتساءل 
الزوار: م���ا املانع إذن 
في االستعانة بخبراء 
أجان���ب إلعطاء رأيهم 

بشكل محايد؟! .

سالم ال ميانع
 في االستماع

 إلى خبراء أجانب 
مبلف اإلنترنت


