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قانون االنتخاب« ...بكير كتير»
هتاف دهام
تتقاذف الطبقة السياسية مسؤولية تعطيل االستحقاق
الرئاسي وإقرار قانون انتخابي .ك ّل فريق يرمي الكرة في
ملعب اآلخر .لن يكون قانون االنتخاب إال متالزما ً مع الطرح
الرئاسي بالتكافل والتضامن .لن يبصر هذا القانون النور
قبل إنضاج التسوية السياسية الرئاسية ،التي تنتظر
سيرجح
مفاوضات جنيف والواقع الميداني السوري الذي
ّ
كفة محور على آخر .ولذلك ،لن يكون القانون االنتخابي
في المرحلة المقبلة إال نقلة نوعية في لحظة سياسية
آتية على لبنان .ومهما تأخرت هذه اللحظة ،يقول قطب
سياسي ،فإنها مقبلة ،وسيحدث القانون الجديد خرقا ً
ولو بقدر معيّن في التركيبة السياسية الحالية ،ويؤ ّمن
مساحة تمثيل أوسع للشرائح اللبنانية.
من مصلحة القوى السياسية الداخلية أن تتفاهم على
قانون تهيئة لحلول تلك اللحظة مهما تأخرت .وليس من
باب الصدفة أن يفتح باب النقاش «المك ّرر» حول ملف
قانون االنتخاب ،على مصراعيه .لقد اعتبر التيار الوطني
الحر وحزب القوات أنّ تشريع الضرورة يرتبط بإعادة
تكوين السلطة ،خصوصا ً من زاوي��ة قانون االنتخاب؛
وأعطى رئيس تيار المستقبل لنفسه التزاما ً تجاه القوى
المسيحية ،لكن األه ّم يكمن في إجراء االنتخابات البلدية
اآلن ،ما سيجعل من الصعب جدا ً االلتفاف على استحقاق
نهاية الوالية الممدّدة للمجلس الحالي بعد سنة .وبالتالي،
فإنّ مأزق إعادة التمديد ستكون مب ّرراته واهية .إنّ نجاح
الحكومة في إجراء االنتخابات البلدية الحالية ومشهد
الشيخ سعد متج ّوال ً بين طرابلس ،والطريق الجديدة،
غب
والبقاع ،ورأس النبع ،يُثبت أنّ ش ّماعة األمن تستخدم ّ
الطلب ألهداف تمرير المب ّررات السياسية.
يدخل قانون االنتخاب مناقشات الوقت الضائع ،قبل
عام من موعد االنتخابات النيابية في  .2017لن يسمح
الطاقم السياسي الحاكم منذ اتفاق الطائف ،بتكريس
عدالة وصحة التمثيل ،رغم أنّ وثيقة الوفاق الوطني
أكدت اعتماد النسبية والمحافظات .دخلت مناقشة قانون
انتخابي جديد ،البازار السياسي في  11تشرين األول
 2012تاريخ تشكيل اللجنة النيابية لدراسة القانون
المنتظر قبل التمديد األول للمجلس النيابي في  .2013ك ّل
االقتراحات والمشاريع التي ُطرحت لناحية تقسيمات
ال��دوائ��ر حفظت نفوذ وحضور ه��ذا الطرف أو ذاك على
حساب اآلخرين.
انتقلت ح ّمى المناقشات والخالفات ح��ول القانون
االن��ت��خ��اب��ي ال���ذي س��ي��ح�دّد ه��وي��ة الطبقة السياسية

بلديات
تواصل في األيام الثالثة الماضية إعالن اللوائح
البلدية واالختيارية وأبرزها «الئحة زحلة تستحق»
برئاسة موسى ف ّتوش ،فيما شهدت بيروت والدة
لوائح جديدة بينما أعلن حزب الله وحركة «أمل»
لوائحهما المشتركة وكذلك «التيار الوطني الحر»
و«القوات اللبنانية».

بيروت

{ أُعلنت الئحة ائتالفيّة لالنتخابات البلديّة
في بيروت ،تحمل اسم «الئحة بيروت» ،وتض ّم 19
عضواً ،وهي مدعومة من جمعيّة «الواقع» وجمعيّة
«اإلنشاء والتطوير» وفاعليّات وعائالت بيروتية ،في
مق ّر جمعيّة «الواقع» في منطقة طريق الجديدة ،في
حضور حشد من الفاعليّات.
وقد أعلن رئيس الالئحة المحامي عماد سعيد
الوزان ،أسماء األعضاء وهم :المهندس جمال الحوت،
الدكتور سليم عيتاني ،المهندس وليد شاتيال،
المحامية ن��دى رمضان ،المهندس أسامة ف��روخ،
المحامية ماريا دميرجيان ،المهندس حسان شهاب،
االقتصادي محمد بالوظة ،المحامي أديب زخور،
أحمد بكداش ،المحامي جورج خلف ،المهندس عبد
الرحمن غالييني ،الصحافي ج��وي ح��داد ،البطل
الرياضي سيف الدين سعدو ،المحامي راشد فخري،
المحامي عبد الله ب��راج ،المحامي ماهر حمود،
واإلعالمي مصطفى قاوقجي.
{ استضافت حديقة زق��اق البالط ،حفل إعالن
الئحة مخاتير أبناء زقاق البالط التوافقيّة ،في حضور
النائبين السابقين أمين شري وعدنان طرابلسي،
عضو المكتب السياسي لحركه «أمل» ورئيس اللجنة
االنتخابية لمدينة بيروت محمد خواجة ،فاعليّات
وحشد من عائالت المنطقة.
تض ّم الالئحة :روم��ل ش��ري ،حسن عبد خضر،
عباس دخيل مرجان ،علي حسن حطيط ،سمير
غازي الشريف ،توفيق رشيد يموت ،محمد يحيى
اللبابيدي ،وجمال كامل عميرات.
{ كما أُعلنت الئحة مخاتير المصيطبة المسماة
«الئحة المصيطبة  ...لكل الناس خدمة الناس هي
األساس» .وتض ّم :سمير سعد الدين الزعني ،أحمد
صالح وهبة ،فؤاد محي الدين بعدراني ،مصطفى
عبد الرحمن عيتاني ،محمد يحيى آغا ،هشام صالح
بليق وحسين محمود حسني.

البقاع

{ أُعلنت من أمام دارة آل فتوش في زحلة ،الئحة
«زحلة تستحق» لالنتخابات البلدية برئاسة موسى
شعبي حاشد ،تقدّم حضوره
فتوش ،بمهرجان
ّ
النائب نقوال فتوش.
ب��دأ المهرجان بكلمتين ل�لأدي��ب ج��ورج مسلم
وال��ش��اع��ر ج���وزف غصين ،م��ن وح��ي المناسبة،
وتحدّث بعدهما رئيس الالئحة فأ ّكد أوال ً رفض «إقامة
مخيّمات للاّ جئين السوريّين في النطاق البلدي
لزحلة ،من ِقبَل االتحاد األوروبي واألمم المتحدة».
ث ّم تال أسماء أعضاء الئحة «زحلة تستحق» ،وهم:
موسى فتوش رئيساً ،واألع��ض��اء :كمال الخ ّراط،
أنطوان مراد المعلوف ،أنطوان حجيج ،كلود مسلم،
شانتال شلهوب ،جورج أبوحبيب ،أنطوان شويري،
نبيل سرور ،جان (جوني) أبوعبيد ،ناصيف الخوري
غانم ،نبيل حداد ،مارك النمير ،نايف ملحم ،جورج
سعادة ،لؤي شحادة ،وس��ام ك��رم ،ش��ادي عفارة،
فادي المعلولي ،نجيب كعدي وجميل عبد دايم.
بعد ذلك تال موسى فتوش البيان االنتخابي،
وفيه« :زحلة تستحق ...زحلة دار السالم ومربى
األسود ،ترفض المساومة على وجودها وتاريخها
وكرامتها وخصوصيّتها ودماء شهدائها ،كما ترفض
توطين أو إسكان النازحين في نطاقها البلدي.
ّ
تستحق أبناءها وأبناءها يستح ّقونها ،هم
زحلة
وحدهم الذين دافعوا عنها ورفعوا رأسها كهامة
جبل صنين .زح��ل��ة تستحق أن ُت��ز ّي��ن بجمال
وأخالق و ِقيَم المرأة الزحليّة المساهمة الناشطة
في إب��راز وجه زحلة العائلي والحضاري .زحلة
تستحق م��وازن��ة تليق بها وب��دوره��ا ،وأن يكون
صرف األم��وال في خدمة كل الزحليين ،فال فساد
وال سمسرات وال تنفيعات ،زحلة تستحق البرامج
العامة ،لألشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون
الصحية ،ولمشاريع المياه واإلنارة ،زحلة تستحق
تخطيط ال��ط��رق وتوسيعها وإن��ش��اء الحدائق

المستقبلية ويُعيد تكوين الدولة على أسس صحيحة من
ّ
المصغرة إلى اللجان المشتركة .تمحور النقاش
اللجنة
خالل اجتماعها أمس ،برئاسة نائب رئيس المجلس فريد
مكاري حول المنهجية التي يجب أن تدار بها الجلسات،
وخاصة على ضوء وج��ود  17اقتراح ومشروع قانون
ودخ��ول نقاط عديدة على خط النقاش ،بما فيها عديد
النواب وتمثيل المغتربين والبنود اإلصالحية األخرى.
كانت المواقف متباعدة جدا ً في ظ ّل تمسك قوى عديدة
بحقها في عرض مشروعها على نحو تفصيلي (عضو
الكتلة القومية النائب د .م��روان ف��ارس ورئيس حزب
الكتائب النائب سامي الجميّل).
منسق لجنة التواصل النائب ج��ورج عدوان
يسعى
ّ
باالتفاق مع رئيس مجلس النواب ،كما أش��ارت مصادر
نيابية لـ«البناء» ،إلى أن تحكم آلية التصويت النقاش،
بهدف أخذ النقاش إلى المختلط بهدف تركيز النقاش حوله
بوصفه يشكل أوس��ع مساحة مشتركة بين الطروحات
المختلفة وتحييد المشاريع األخرى بالتصويت .ويعتقد
عدوان بأنّ هناك إمكانية للدمج بين اقتراحَ ي المختلط
والخروج بصيغة واحدة.
أثبت كالم نائب رئيس حزب القوات أن ال اتفاق قواتيا ً
 عونيا ً على قانون االنتخاب ،وأكد أنّ «االرثوذكسي»ب��ات خ��ارج حسابات م��ع��راب االنتخابية نهائياً .هذا
الموقف «العدواني» دفع النائب أالن عون الى القول «إنه
باستثناء اإلجماع في اللجان المشتركة على قانون جديد،
فإنّ أيّ شيء آخر يخرج من اللجان المشتركة بصيغة
االنقسام يجب أن يخضع للتصويت مثله مثل قانون
اللقاء االرثوذكسي في الهيئة العامة ،بعدما أعاد والنائب
ابراهيم كنعان في االجتماع التذكير بأنّ اللجان المشتركة
ناقشت االقتراح االرثوذكسي وأق ّرته وأحالته إلى الهيئة
العامة مما يوجب التصويت عليه قبل غيره.
أما النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض ،فطرح
تحييد البنود اإلصالحية وإحالتها إلى اللجنة الفرعية
المنبثقة عن اإلدارة وال��ع��دل ،ودع��ا إل��ى حصر النقاش
في اللجان المشتركة فقط في المادتين األولى والثانية
من القانون االنتخابي واللتين تتصالن بآلية االنتخاب
وال��دوائ��ر .وأش��ار إلى أنه استنادا ً إلى ما ورد في تقرير
اللجنة النيابية الخاصة فقد جرت اإلش��ارة إلى خمسة
مشاريع أساسية ،وه��ي :اق��ت��راح المختلط المقدّم من
الرئيس بري ،اقتراح المختلط المقدّم من الثالثي (القوات
– المستقبل  -االشتراكي) ،النسبية الكاملة مع لبنان
دائرة واحدة التي طرحها حزب الله ،اقتراح الدائرة الفردية
الذي يطالب به حزب الكتائب ،والـ  15دائرة على أساس

دردشة انتخابية بين فيّاض ومكاري وعون
النسبية التي طرحها التيار الوطني الحر ،واذا أضفنا إليها
مشروع الحكومة نكون أمام ستة مشاريع واقتراحات
كبرى .وطرح فياض مبادرة للتسوية تقوم على اعتماد
النسبية الكاملة مع إبداء المرونة في نقاش حجم الدائرة
االنتخابية التي تأخذ بعين االعتبار الهواجس والمطالب
الحيوية للقوى المختلفة وعلى رأسها القوى المسيحية،
َ
تلق
معتبرا ً أنّ حجم ال��دائ��رة هو أرضية للتسوية .لم
مبادرة فياض استحسانا ً عند عضو كتلة المستقبل أحمد
فتفت الذي أبدى انزعاجا ً من الطرح ،معتبرا ً أنّ النسبية
الكاملة مرفوضة عند التيار األزرق ،ولن يقبل بها طالما أنّ
حزب الله يملك السالح.
بعد نقاش مستفيض ،استق ّر األمر على أربعة مشاريع
كبرى ،هي :المشروع المقدّم من حكومة الرئيس نجيب

3

(ت ّموز)
ميقاتي ،النسبية مع الدائرة الواحدة ،اقتراح المختلط
بالصيغة المقدّمة من الرئيس بري ،وبالصيغة المقدّمة
من القوات – المستقبل – االشتراكي ،ومشروع الكتائب،
أما النقاط اإلصالحية األخ��رى مثل تصويت المغتربين
وزي���ادة ال��ع��دد ،فتح ّول ال��ى اللجنة الفرعية المنبثقة
عن اإلدارة وال��ع��دل والتي من المفترض أن تعود إلى
اجتماعاتها قريباً.
يبقى السؤال ماذا لو جرى حصر النقاش بالمختلط؟
كيف سيت ّم التوفيق بين الصيغتين المطروحتين؟ وهذا
ما عجزت عنه اللجنة الفرعية .كيف سيتعاطى التيار
الوطني الحر مع حصر البحث في المختلط في ظ ّل تحالفه
مع حزب القوات اللبنانية؟ كيف سيتعاطى حزب الله مع
هذا الموضوع؟ علما ً أنّ النائب فياض القى مناقشة النظام

المختلط بإيجابية من دون أن تصل اإليجابية إلى ح ّد
التب ّني .باالضافة إلى ك ّل ذلك ،هل يمكن حسم القانون
االنتخابي بالتصويت من غير توفير التوافق الشامل
حوله؟ وما هي المقاربة الميثاقية في هذا األمر؟
في المحصلة ،يبدو الموضوع معقدا ً ج��دا ً وشائكا ً
ويعتريه الكثير من األلغام .ما زال المشهد االنتخابي
ملبّداً .تعتبر قوى السلطة أنّ إج��راء االنتخابات وفق
الستين نكسة كبيرة ،لن تقبل بها وتؤكد في منابرها
اإلعالمية وخطاباتها المرتجلة وغير المرتجلة أهمية إقرار
قانون انتخابي يراعي صحة التمثيل السياسي وفاعلية
ذلك التمثيل ،لكن ذلك ليس إال حبرا ً على ورق وكالما ً في
الهواء ،فقانون االنتخاب «بكير عليه كتير» ،و«الستين» ال
يزال على قيد الحياة.

�إعالن «الئحة زحلة ت�ستحق» برئا�سة مو�سى ّفتو�ش
�ضفتي «حزب اهلل» و«�أمل» و«الوطني الحر» و«القوات»
ومزيد من التحالفات على
ّ

والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة لها
ولنطاقها البلدي وفق المخطط التوجيهي العام
مع المديريّة العامة للتنظيم المدني ،زحلة تستحق
إقامة مدينة جامعيّة حديثة على العقار الذي تملكه
الدولة اللبنانية في كسارة منذ العام 1959؛ مدينة
تجمع فروع الجامعة اللبنانية وتؤ ّمن للطالب كل ما
يحتاجونه إلتمام دراساتهم ،زحلة تستحق مدينة
رياضيّة حديثة مجهّزة بكل ما تحتاجه لتكون في
خدمة الشباب الزحلي ،وذلك أسوة بالمدن الكبرى
في لبنان».
وتابع« :زحلة تستحق األس��واق والمنتزهات
والمالعب والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات
والمساكن الشعبية .زحلة تستحق تطوير مكتبتي
البلدية وتزويدهما بأحدث المنشورات والكتب،
وباألجهزة اإللكترونية المتط ّورة لتكونا في خدمة
الطالب والمواطنين ،زحلة تستحق مساهمة الدولة
في النفقات المخصصة لمشاريع المياه والكهرباء
والطرقات وغيرها ذات النفع العام ،زحلة تستحق
تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعريفاته عند االقتضاء
ضمن النطاق البلدي ومع مراعاة أحكام القوانين
النافذة ،زحلة تستحق مساعدة نواديها وجمعيّاتها
وسائر النشاطات الثقافية والصحية واالجتماعية
والرياضية ،زحلة تستحق الطرق العلميّة الحديثة
لمعالجة نفاياتها بأحدث المعايير البيئيّة المعتمدة
ف��ي أرق��ى دول العالم ف��ي ال��ف��رز وال��ت��دوي��ر .زحلة
تستحق أموال أبنائها لتكون في خدمتهم فقط ،عبر
تسهيل وتبسيط المعامالت اإلدار ّي��ة واإلس��راع بها
ملتزمين بالشفافية اإلداريّة والخدمة الصادقة».
وأردف« :زحلة تستحق مسلخا ً شرع ّيا ً متط ّورا ً
يؤ ّمن اللحوم الصحيّة للمواطنين ،وذلك بالتعاون
والشراكة مع القطاع الخاص ،زحلة تستحق أن
يبقى نهر البردوني صافيا ً تلزمه إنجاز وتشغيل
محطة تكرير مياه الصرف الصحي ليبقى ملهما ً
لشعراء وأدباء زحلة فخرها في لبنان والشرق ،زحلة
تستحق تشجيع التصنيع الزراعي وتنشيط األسواق
التجارية إليجاد فرص عمل للشباب ،والمساهمة في
تصريف المنتجات الزراعيّة ،زحلة تستحق إيجاد
أفضل وأعمق ال��رواب��ط مع الزحليّين المغتربين
لالستفادة من خبراتهم وطاقاتهم ولتعميق تواصلهم
مع جذورهم وأهلهم ،زحلة تستحق مجلسا ً بلد ّيا ً
يتم ّتع باألخالق والمناقبيّة والسمعة الطيبة غير
مرتهن إلاّ لضمير رئيسه وأعضائه ولمصلحة زحلة».
واعتبر أنّ «المه ّمة الرئيسيّة العاجلة لمجلس
بلدية زحلة والمعلقة وتعنايل والتويتي المنتخب
ستكون مواجهة مؤامرة توطين النازحين السوريين
في النطاق الجغرافي البلدي».
وألقى النائب نقوال فتوش كلمة ،قال فيها« :إنّ
الالئحة تطلب ثقة الزحليّين في االنتخابات البلدية
يوم األحد المقبل ،إلنماء وتطوير المدينة والمحافظة
على قرارها المستقل».
{ أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن «الئحة
التنمية والوفاء» في حسينيّة بلدة العين ،وتض ّم
الالئحة التي ش ّكلها تحالف األحزاب وعائالت البلدة:
زكريا ناصر الدين ،خالد علي حوري ،علي رحمون،
حسين مطر ،محمد الدلباني ،مازن إسماعيل ،عماد
حويجي ،رواد حوري ،حسن علي ناصر الدين ،طاهر
دبوس ،عباس سباط ،رمزي إدريس ،بسام السوقي،
محمد هاني يونس ،علي حسن ناصر الدين.
وأُعلنت ،الئحة ثانية في البلدة مدعومة من
العائالت وتحمل اسم «العين عائلة واح��دة» ،وهي
ّ
مرشحا ً هم :محمد حبيب
غير مكتملة إذ تض ّم 11
ناصر الدين ،محمد علي ناصرالدين ،خضر أديب
يونس ،كريم صفوان ،معن دن��دش ،علي دبوس،
نجيب مطر ،بسام حويجي ،عبدالله إسماعيل ،عادل
باقي ومهدي حلوم.
{ أُعلنت في بلدة نحلة الئحة «التنمية والوفاء»
بالتحالف بين «حزب الله» وحركة «أمل» ،وتض ّم:
جمال نايف ضاهر اليحفوفي ،محمد عبد اإلمام يزبك،
خضر كمال شقير ،ياسر عبد الحي يزبك ،منير مهدي
شقير ،علي راغب يزبك ،علي عيسى يزبك ،كرم أحمد
يزبك ،عدنان أحمد قيس ،محمود علي قيس ،عباس
حسين قيس ،نواف صبحي يحفوفي ،عباس علي
يزبك ،شقير محمد علي شقير ومحمد حسن حمود.
{ أُعلنت الئحة «التنمية والوفاء لشهداء بريتال»
المدعومة من «حزب الله» ،وهي الئحة مكتملة ،تض ّم
ّ
مرشحا ً برئاسة الشيخ أحمد علي إسماعيل
18

{ أعلن زياد العريان الئحته المكتملة من 15
عضوا ً لبلدية راشيا حملت إس��م «الئحة أبناء
راش��ي��ا» ،بحضور مشايخ راش��ي��ا وفعالياتها
اإلجتماعية وال��ت��رب��وي��ة والثقافية والمجتمع
المدني.
وتحدث عضو الالئحة جورج نمر فشرح البرنامج
افنتخابي ومشروع البلدية المستقبلي ،ثم ألقى
العريان كلمة شدد فيها على وحدة الصف والتوافق
وأعلن أسماء الالئحة التي ض ّمت إلى جانبه كل
من :المهندس إيلي معلولي ،المهندس أحمد سيور،
الشيخ سهيل القضماني ،يوسف أبو حجيلي ،فادي
غصن ،الدكتور جورج نمر،عبدالله اللحام ،طارق
علبي ،هايل البيطار ،عاطف مهنا ،مروان ناجي،
المحامي مكرم بركات ،الشيخ حمزه أبو براهيم
والشيخ فريد زاكي.
الئحة زحلة تستحق
ّ
المرشحين ،وعضويّة :جهاد فرحان إسماعيل،
أسماء
محمد مهيد إسماعيل ،علي حسين ه��دوان طليس،
قاسم حمود طليس ،علي محمد بو محسن ،محمود
حسن طالب طليس ،علي محمد علي مظلوم ،ناصر
مظلوم ،علي تركي مظلوم ،علي بدرالدين مظلوم،
علي محمود صالح ،علي حسن صالح ،علي عباس
يونس ،عباس ملحم يونس ،علي صالح يونس
وعباس علي وهبي.
{ أُعلنت في بلدة قاع الريم -قضاء زحلة ،الئحة
مكتملة لالنتخابات البلدية تحمل اسم «الئحة شباب
قاع الريم» ،تض ّم  12مرشحا ً من مختلف عائالت
البلدة وطوائفها ،هم :الياس نقوال كفوري ،إيلي نبيه
تنوري ،بسام بولس تنوري ،جهاد فوزي تنوري،
روكس خليل تنوري ،شربل إبراهيم العلم ،أنطون
أديب المر ،طوني عبد الله تنوري ،غسان يواكيم
صليبا ،كميل يعقوب الرياشي ،مارك شربل مزرعاني
ومارون ساسين تنوري.
ويتمحور البرنامج االنتخابي للاّ ئحة حول:
تشييد قصر بلدي ،مشاريع إنمائيّة للبلدة ،تفعيل
دور الرياضة والشباب ،والمحافظة على ثروات
البلدة المائيّة والزراعيّة واإلنسانيّة.
{ أعلن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة
«أم��ل» الشيخ حسن المصري والمسؤول الثقافي
لـ«حزب الله» في البقاع فيصل شكر« ،الئحة التنمية
والوفاء» من حسينيّة بلدة اللبوة ،وتض ّم تحالف
ّ
والمرشحون ه��م :محمد حسن
ال��ح��زب و«أم���ل»،
رب��اح ،خيرالله أمهز ،حسان س��رور ،محمد يحيى،
ياسر شريف ،حسن حبش ،حسين العيتاوي ،ربيع
ح��وري ،إبراهيم ظ��اووي��ط ،حسين عبدو ،حسن
المصري ،محمد العس ،حسونة عمار ،غيث المولى
وإبراهيم جنبالط.
{ أُعلنت في بلدة يونين البقاعية الئحة «قرار
ّ
مرشحاً ،مع اإلبقاء على
يونين» ،المش ّكلة من 17
مقعد شاغر ،وذلك خالل احتفال أُقيم في باحة مدرسة
يونين الرسميّة.
والمرشحون هم :أحمد حسين حيدر ،أكرم سالم
رستم ،حسين علي أيوب ،عاطف عبدو زغيب ،عبدو
أحمد فاضل ،علي عباس األطرش ،علي سلمان حيدر،
علي إبراهيم درة ،علي قاسم درة ،علي دياب زغيب،
علي عبدالله قصاص ،محمد محمود غصن ،محمد
حسين ياسين ،مهدي حسين وحود ،نواف عبدالله
سلهب ،هادي محمد الكحيل ووجدي غانم سلوم.
{ أُطلقت الئحة «التنمية والوفاء» لالنتخابات
البلدية في الشواغير -قضاء الهرمل ،تحت شعار
«سنخدمكم بأشفار عيوننا» ،وذل��ك في حسينيّة
البلدة ،في حضور أعضاء الالئحة ،مم ّثلين عن
«حزب الله» وحركة «أم��ل» وحزب البعث العربي
االشتراكي.
وتض ّم الالئحة  15عضوا ً هم :عامر عباس الفقيه،
عبد الكريم محمد علي مطر ،علي خضر الحاج حسن،
علي طالب عدنان الحاج حسن ،أديب سليمان الحاج
حسن ،فرزان جميل الحاج حسن ،حسان أحمد الحاج
حسن ،محمد حسين الحاج حسن ،جهاد صعب
صعب ،كنعان عبد الكريم األحمر ،ماهر عبد النبي
مرضه ،علي عبد الله مرضه ،وائل لطفي صعب ،علي
تركي الحاج حسن ،وحسن أحمد الحاج حسن.
أعلنت حركة «أم��ل» و«ح��زب الله» ،في احتفال
حاشد أُقيم في حسينيّة بلدة طاريّا ،عن ترشيح

(أحمد موسى)
الئحة «الوفاء والتنمية» للمجلس البلدي في بلدة
طاريّا ،بحضور مم ّثلين عن اللجان االنتخابيّة في
الحزب والحركة ،وهي الئحة مكتملة وتتك ّون من 15
ّ
مرشحاً.
كما أُع��ل��ن��ت الئ��ح��ة ثانية مكتملة م��ن بعض
العائالت.
{ أعلن رئيس بلديّة بعلبك األسبق المحامي غالب
ياغي الئحة «بعلبك مدينتي» لخوض االنتخابات
البلديّة ،المؤ ّلفة من عشرين ّ
مرشحاً ،وبترك مقعد
شاغر.
وتال الدكتور أسعد قرعة أسماء أعضاء الالئحة،
وهم :المحامي غالب ياغي ،المهندس حكمت عواضة،
محمد حمد بلوق ،الفنانة خولة الطفيلي ،عبدو عثمان،
طالب الجمال ،نايف الدبس ،الدكتور علي عساف،
محمد جميل عباس ،الدكتور مازن مرتضى ،حسين
رع��د ،الدكتورة مايا الشل ،خالد صلح ،الدكتور
مصطفى الرفاعي ،عبد الكريم الشل ،محمد ديب بيان،
شوقي حليحل ،محمود وهبة ،المهندس غازي شلحة
والدكتور أسعد قرعة.

الجبل

{ أعلن رئيس بلدية الشبانية ورئيس اتحاد
بلديّات المتن األعلى كريم سركيس الئحته للبلدة،
وه��ي أول الئحة ُتعلَن رسم ّيا ً في المتن ،وأق��ام
للمناسبة احتفال اإلع�ل�ان ف��ي منزله بحضور
فاعليّات وأبناء البلدة.
وج��اءت الالئحة المؤ ّلفة من  12عضوا ً على
الشكل التالي :كريم سركيس :رئيساً ،عبدو مونس:
نائبا ً للرئيس ،سليم بعقليني ،أفرام الخلي ،أكرم
شمس الدين ،وليد أب��و الحسن ،نقوال قرداحي،
أسعد بو مغلبيه ،أنطوان رعد ،بطرس سركيس،
الياس رعد ،إميل مو ّنس كما ّ
ترشح المختار فؤاد
سركيس واألعضاء االختياريّون مارون رعد ،ناصر
أبو عاصي ،طوني سركيس.
{ عقدت الجماعة اإلسالمية في شحيم ،اجتماعا ً
ألعضائها في مركز ال��دع��وة اإلس�لام��ي .وتباحث
المجتمعون بآخر مستجدّات االنتخابات البلديّة
واالختياريّة على صعيد البلدة ،ث ّم أعلنوا في بيان
ّ
المرشحين إضافة إلى األسماء الداعمة لهم
أسماء
الذين سيخوضون االنتخابات البلديّة لهذه الدورة
في شحيم ،وهم :المهندس عصام نمر فواز .الدكتور

مهند غاندي زرزور.المهندس أنور حسيب منصور
والمهندس محمد ميعاذ الحاج شحادة (مدعوما ً من
الجماعة اإلسالمية).
ولفتَ البيان إلى أنّ الجماعة في طور التداول
باسم ّ
مرشح من عائلة الحجار.
{ أعلنت «الئحة كفرشيما الغد» لالنتخابات
منسق «ال��ق��وات اللبنانية»
البلدية ،في حضور
ّ
منسق «التيار
في قضاء بعبدا جوزف أبو جودةّ ،
الوطني الحر» في بعبدا ربيع ط�� ّراف ،الفنانين
ملحم بركات وماري سليمان ،وحشد من محازبي
«القوات» و«التيار».
وت��ض� ّم الالئحة :وسيم إميل ال � ّرج��ي رئيساً،
واألعضاء :أندراوس حبيب المر ،ناجي كريم صابر،
طوني سبع سلوان ،إبراهيم ميشال القارح ،رين
ياغي الفتى ،الياس سالم وهبة ،كرستيان وجدي
القارح ،نزيه حليم كرم ،طوني نعمة سليم ،جاد
بسام فرحات ،سمير بديع قشوع ،أنطوان جان
سليمان ،إيلي كريم الصياح ،ومارك حليم داغر.
وتدعم الالئحة لمنصب المختار :شكري أبي
نصر ،وتحمل الالئحة شعار «نهضة  -مشاركة-
إنماء».
السفلى عن الئحة
{ أعلنت بلدة وادي شحرور ّ
ّ
المرشحين لعضوية المجلس البلدي فيها ،تحت
شعار «كلّنا للوادي» وهي على الشكل اآلتي :رياض
فكتور األسطا ،فريدريك أنطوان خير ،نجال توفيق
الباروكي ،شربل عزيز الديب ،أديب رامز األسطا،
جان كلود موريس الخوري ،إيلي عبده أبي راشد،
هاني الياس الهليل ،شربل كرم الغاوي ،جورج
الياس الحلو ،جان روجيه عساف وسامر نبيل
حبيب .وهذه الالئحة مدعومة من «التيار الوطني
الحر» و«القوات اللبنانيّة».

الشمال

{ أعلنت الشابة سهى حبلص ّ
ترشحها لعضويّة
المجلس البلدي في بلدة برقايل عكار ،فكانت أولى
ّ
المرشحات في محافظة عكار لهذه االنتخابات
البلدية واالختيارية.

«القومي» و«حزب اهلل» �أعلنا الئحة التنمية والوفاق في النبي عثمان
أُعلنت في بلدة النبي عثمان الئحة «التنمية
والوفاق» لالنتخابات البلديّة ،والمش ّكلة على
أس��اس التحالف بين الحزب السوري القومي
االجتماعي وحزب الله .وجاء اإلعالن عن الالئحة
خالل لقاء عُ قد في حسينيّة البلدة ،حضره من
جانب «القومي» من ّفذ عام البقاع الشمالي حسن
نزها وأعضاء هيئة المنفذيّة وم��دراء مديريّات
النبي عثمان ،ومن جانب حزب الله مسؤول
العالقات في المنطقة ف��واز عاصي ،ومسؤول
القطاع الشمالي أحمد النمر والمسؤول في النبي
عثمان محمد جعفر .كما حضر اإلع�لان رئيس
البلديّة الحالي عصام نزها ،ومخاتير البلدة
وفاعليّات تربويّة واجتماعية وجمع من أهالي
البلدة ،إضافة إلى أعضاء الالئحة.
تحدّث في اللقاء عضو المجلس البلدي نبيل
العاشق ،فتط ّرق إلى إنجازات البلديّة وأعلن
أسماء أعضاء الالئحة ،وهم على الشكل التالي:
علي محمد حمود نزها ،حسن علي نزها،
محمد علي نزها ،أسامة نزها ،ربيع مصطفى
وهبي ،حسين علي سيف ال��دي��ن ،دي��ب خليل
الكردية ،أحمد حسين سيف الدين ،محمد تامر
نزها ،قاسم علي ط��ي ،هشام محمود حسن،
علي أسعد نزها ،فادي العاشق ،سعدالله جواد
جعفر ،وعبدو بكر.
وألقتْ ناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية البقاع
الشمالي في الحزب السوري القومي االجتماعي
مريم نزها كلمة تحدّثت فيها عن بلدة النبي
عثمان التي ش ّكلت قلعة من ق�لاع المقاومة،
وقدّمت الشهداء في مواجهة العدو اليهودي ،وفي
مقدّمهم االستشهادي البطل مالك وهبي ،الفت ًة
إلى أنّ هذه البلدة الشامخة التي يحتضن ترابها
ّ
تستحق م ّنا أن
رفاة عشرات الشهداء من أبنائها،
ّ
نسخر ك ّل جهودنا وطاقاتنا من أجل إنمائها.

الئحة النبي عثمان

مريم نزها :لإنماء البلدة وتحقيق م�صالح
�أهلنا تحت �شعار« :مع ًا للعلم ،مع ًا للنه�ضة
مع ًا للمقاومة»
واعتبرت نزها أنّ التحالف البلدي بين الحزب
السوري القومي االجتماعي وح��زب الله ،هو
تعبير عن إرادة أهلنا في النبي عثمان ،مؤ ّكدة
ض��رورة العمل من أجل إنماء البلدة ومصالح
أهلنا ،تحت شعار :معا ً للعلم ،معا ً للنهضة ،معا ً
للمقاومة.
وإذ حيّت نزها رجال المقاومة ونسور الزوبعة
ّ
يسطرون البطوالت معا ً على أرض الشام،
الذين

شدّدت على أهمية القيام بخطوات إنمائيّة في
التربية والصحة والخدمات والزراعة والرياضة
والثقافة.
وألقى إمام البلدة الشيخ محمود نزها كلمة،
أ ّك��د فيها أهمية التوافق بين القوى األساسية
في البلدة ،ألنّ في هذا التوافق مصلحة للبلدة
وأهلها ،ودعا الجميع إلى تح ّمل مسؤوليّاتهم
إلنماء البلدة.

