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ا�ستعدادات النتخابات الجبل و�إعالن الئحة «ب�سكنتا �أف�ضل» مدعومة من «القومي» وحلفاء
والأحدب يتر�شح في طرابل�س وجنبالط يدعو الحريري �إلى «نقد ذاتي»
توإلى أمس إعالن اللوائح لالنتخابات
ال��ب��ل��د ّي��ة واالخ��ت��ي��ار ّي��ة ف��ي جبل لبنان
والشمال والجنوب فيما استمرت سياس ّيا ً
تداعيات الفوز الهزيل لالئحة «البيارتة»
في العاصمة.
ف��ق��د أظ��ه��رت ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات في
بيروت تقارب األرقام بين الئحة «البيارتة»
المدعومة من تيار «المستقبل» وحلفائه
وع��دد من األح��زاب ،وبين الئحة «بيروت
مدينتي» غير المدعومة من أيّ حزب .وجاء
عدد األصوات التي نالها أعضاء البيارتة
على الشكل اآلتي:
جمال عيتاني  ،45874عدنان عميرات
 ،40981ب�لال المصري  ،45144إيلي
يحشوشي  ،39089إيلي أندريا ،41198
عماد بيضون  ،44097إسحاق شيشيان
 ،41366سليمان جابر  ،42869ماتيلدا
الخوري  ،44454راغ��ب ح��داد ،40886
عبدالله دروي��ش  ،44738رام��ي الغاوي
 ،42954آرام ماليان  ،43453هدى األسطه
 ،45855محمد سعيد فتحة ،46816
أنطوان سرياني  ،42564جوزف روفايل
 ،42421ف��ادي شحرور  ،43826خليل
شقير  ،43453كابريال فرنيني ،43710
هاغوب ترازيان  ،42605يسرى صيداني
 ،47465مغير سنجابة  ،41692جوزيف
طرابلسي .42367
في المقابل ،جاءت نتائح أعضاء الئحة
بيروت مدينتي على الشكل اآلتي :إبراهيم
منيمنه  ،31933أحمد قعبور ،30516
آمال شريف  ،30246إيمان حسن الحسن
 ،28185حسام ح ّوا  ،29260رنا الخوري
 ،28989ريتا معلوف  ،29278سرج
ي��ازج��ي  ،29176ط��ارق عمار ،29124
عبدالله الحليم جبر  ،29071فرح قبيسي
 ،28915ك��ارول شبلي  ،28829ليقون
تلفزيان  ،28471مارك جعاره ،28785
م��اري��ا م��ان��وك  ،29258م���روان الطيبي
 ،29148منى الحالق  ،29793مي الداعوق
 ،28163نادين لبكي  ،31738نجيب
الديك  ،28569ندى صحناوي ،28960
ندى الدالل  ،28201وليد العلمي ،29181
يوركي تيروز .28318
وأعلن رئيس الئحة «بيروت مدينتي»
إبراهيم منيمنة في مؤتمر صحافي أنّ
الالئحة واجهت «محدلة السلطة الحاكمة،
وحصلنا على  40%م��ن األص���وات» في
االنتخابات البلديّة في مدينة بيروت،
مشيرا ً إلى أ ّنه لو كان القانون االنتخابي
منصفا ً ونسب ّيا ً الستطاع  10أشخاص من
الالئحة أن يشاركوا في المجلس البلدي.
ولفتَ إلى أنّ النتائج النهائيّة لالنتخابات
«جاءت لتعلن أنّ الناس مع التغيير ،وأنّ
العمل البلدي والسياسي يدخل منعطفا ً
جديداً».
وح��� ّذر «المجلس البلدي الجديد من
التمادي في ممارسة المحاصصة ،وسنبقى
ال��ع��ي��ن ال��س��اه��رة ع��ل��ى م��ص��ال��ح مدينة
بيروت».
ودعت الالئحة أهالي بيروت إلى مهرجان
لالحتفال بإنجازها الكبير ،في السادسة
مساء غد الخميس ،يُحدّد مكانه الحقاً.

الجبل

وع��ش � ّي��ة ب���دء ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من
االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��د ّي��ة واالخ��ت��ي��ار ّي��ة في
محافظة جبل لبنان ي��وم األح��د المقبل،
يتوإلى إعالن اللوائح في المناطق وذلك
على الشكل اآلتي:
أعلنت ف��ي بسكنتا الئحة «بسكنتاأف��ض��ل» المدعومة م��ن «ال��ت��ي��ار الوطني
الحر» والحزب السوري القومي االجتماعي
وح��زب الوعد والحركة التصحيحية في
«القوات اللبنانية» ،ومن نسيج مختلف
عائالت بسكنتا ،وتض ّم خمسة عشر عضوا ً
من مختلف العائالت البسكنتاوية ،وهم:
الياس يوسف ك��رم ،ج��ورج موسى علم،
فرنسوا حبيب حبيقة ،روكس سليم حبيقة،
سليمان ساسين ال��خ��وري حنا ،أنطوان
بطرس الخوري حنا ،جان فرج أوري��ان،
سبع أمين أبي حيدر ،وسام إبراهيم أبي
حيدر ،نجد طوني أبي حيدر ،شربل عزيز
صقر ،بطرس ج��ورج العاقوري ،يوسف
فؤاد بو كرم ،إسكندر جميل الرميلي ،كابي
فرج علم.
 ت��� ّم اإلع��ل�ان ع��ن ف���وز الئ��ح��ة ح��زبال��ط��اش��ن��اق بمجلس بلدية ب��رج حمود
بالتزكية ،وتض ّم :مارديك بوغوصيان،
ديكران كنديرجيان ،مارون هراوي ،روني
صباغة ،ايلي نصير ،ايلي قهوجي ،محمد
المولى ،طاويت قزانجيان ،اوهانس قره
بجاكيان ،دنيا االصفر ،نظارات ابونايان،
ج����ورج ك��ري��ك��وري��ان ،ن��ل��ل��ي وك��ي��ل��ي��ان،
مارديروس ارسالنيان ،لينا باليان ،كريكور
كيلبوزيان ،ري��م��ون اي��وازي��ان ،كارنيك

الئحة بسكنتا أفضل
مكريجيان ،اني كيدانيان ،جورج اسطفان
وكريكور ترزيان.
 في سن الفيل ،أُعلنت الئحة «سن الفيلبتجمعنا» التي يرأسها رئيس ديوان نقابة
المحامين ج��وزف ش��اوول ،وه��ي مكتملة
ومؤ ّلفة من  18عضوا ً يم ّثلون األح��زاب
والعائالت في سن الفيل ،وتضم :جوزف
شاوول ،أنطوان الخازن ،جورج أبو أنطون،
دوري ع��ازار ،كريستين ال��غ��زال ،بسكال
خليل ،بديع المنير ،ريمون صليبا ،الياس
مسعد ،سمعان أبي نادر ،كميل أبو قرص،
أحمد أمهز ،شربل فرح ،فادي عطوي ،داني
عطيه ،م��اردو ك��وزي كوجوكيان ،جورج
حويس وشربل مارديني.
ك��م��ا ت��ض � ّم ال�لائ��ح��ة  9مرشحين عن
المقاعد االختيارية في سن الفيل ،وهم:
روالن قسيس ،فادي عازار ،أنطوان شاوول
عن حي البلدة ،أسعد أب��ي راش��د وكلود
فارس عن جسر الباشا ،فادي خليل وأندره
طاوكجيان عن حي الجديد ،أسعد مسعد
وعيد رزق عن حي الحرج.
ك��ذل��ك أُعلنت الالئحة المدعومة من
تحالف األحزاب ،أي «التيار الوطني الحر»
و«القوات اللبنانية» والعائالت ،من دارة
الراحل وليم دحدوح ،في حضور أمين سر
تك ّتل «التغيير واإلصالح» النائب إبراهيم
كنعان مم ّثالً رئيس التك ّتل النائب ميشال
عون ،عضو الهيئة التنفيذيّة في «القوات
اللبنانية» أدي أب��ي اللمع مم ّثالً رئيس
حزب «القوات» سمير جعجع ،رئيس حزب
التنظيم عبّاد زوي��ن ،إضاف ًة إلى عدد من
العائالت والمناصرين.
 أعلن عن «الئحة كرامة جونية» التييرأسها جوان حبيش ،وخالل حفل إعالن
الالئحة ،وسط حضور شعبي وسياسي،
ش��دد على أن «ك��رام��ة جونية ه��ي لبناء
مستقبل أوالدنا ولتبقى جونية بيتنا».
وت��ت��أ ّل��ف الالئحة م��ن :سيلڤا صبيح
ونايلة سعيد وجوزف باسيل ،وطانيوس
مطر ،وروي ال��ه��وا ،وشربل القاضي عن
بلدة غادير ،ونيكول ريشا وج��اك راشد،
وزياد شاهين ،ودوري ابي صافي عن بلدة
ح��ارة صخر ،وسامي البرجي ،وش��ادي
بعينو ،وسهاد بو شبكة ،وروالن شهوان،
وج��ورج مهنا وروجيه عضيمي عن بلدة
صربا ورمزي انطون االشقر وجوان حبيش
(رئيس الالئحة) عن بلدة ساحل علما.
 ومن بلدة ضهر الص ّوان المتنية ،أُعلنعن تشكيل الئحة «كلّنا لضهر الصوان»،
وتض ّم :سركيس بو فرح ،جوزف غبريل،
بولس قزي ،أنطوان جان معتوق ،أنطوان
يوسف كرم ،بيار لويس ميالن ،الياس منير
لبس ،سركيس دروي��ش معتوق ،وشربل
الياس لحود .واتفق على أن يكون سركيس
بو فرح رئيسا ً أل ّول ثالث سنوات في حال
الفوز ،وجوزف غبريل لثاني ثالث سنوات،
على أن تكون نيابة الرئاسة لبولس قزي.
بدورها ،أعلنت عائالت وادي شحرور
العليا ،الئ��ح��ة المرشحين م��ن أبنائها
لالنتخابات البلدية والتي حملت شعار
«ال����وادي بالقلب» ،وض � ّم��ت إل��ى رئيس
البلدية الحالي سامي الياس أب��و م��راد،
األع��ض��اء :الياس عبده الفغالي ،جورج
ال��ي��اس ش��ك��ور ،ف��ري��د ميشال الفغالي،
ال��ي��اس جرجي ج��رج��ي ،ج��ورج موريس
سالم ،جرجي توفيق أبو مراد ،كلود جميل
الفغالي ،ج��ان خليل مقبل ،بيار الياس
سعاده ،كاتيا أبو روفايل الحويك ،زياد
توفيق غندور.
ّ
المرشحون للمجلس االختياري
أ ّم��ا
فهم :أطوان سمير نصرالله ،وجوني عبده

أساقفة زحلة والبقاع
وهاني الفغالي.
 أُعلنت في عجلتون الئحة «الوفاق»برئاسة كلوفيس ال��خ��ازن ،وه��ي الئحة
مكتملة وتض ّم  12مرشحا ً هم :كلوفيس
الخازن ،الياس صفير ،ريما مالك ،جورج
صفير ،باسكال القسيس ،كميل غصن،
أن��ط��وان الهاروني ،نقوال ال��م��دور ،شربل
بريدي ،وليد مراد ،رولف الزغبي وساريا
أبي شاكر.
 أُع��ل��ن ع��ن تشكيل «الئ��ح��ة المحبةواالنتماء للزعرورية» في بلدة الزعرورية
في إقليم الخروب برئاسة رئيس البلدية
الحالي سالم محمود عثمان ،وهي مكتملة.
وض ّمت :غسان أحمد نصر الدين ،جميل
محمد الزين ،حسن نبيل شمس الدين ،نبيل
قاسم الزين ،علي فهد نصر الدين ،جورج
عبد الله باز ،وسيم يوسف صالح ،موريس
لطفي رزق ،كامل خضر أبو ضاهر ،خضر
علي أبو ضاهر وعبد الحليم الغندور.
 أُعلن من منزل العميد المتقاعد عمادالقعقور ف��ي بلدة بعاصير ع��ن تشكيل
«الئحة الوفاء والوفاق» مكتملة من مختلف
ع��ائ�لات البلدة ،وت��ض � ّم :رئيس البلدية
الحالي أمين رام��ز القعقور ،علي محمود
القعقور ،مالك محمد القعقور ،وفيق علي
أبو صالح ،كمال علي أبو صالح ،إبراهيم
يوسف حمزة ،سمير فوزي مهدي ،سليم
عبدو الحاج ،خالد محمود نصر الدين،
محمد يوسف ح��ري��س ،طانيوس أدي��ب
القزي وإميل جرجس القزي.
كما أُعلن عن الئحة المخاتير في بعاصير،
وض ّمت دياب محمد القعقور وقاسم يوسف
حمزة ،وألعضاء المجلس االختياري أحمد
أمين القعقور ويونس محمد القعقور ورفيق
ّ
ترشح
محمد حمزة ،وفي ح��ارة بعاصير
لمنصب مختار موريس بستاني وفريد
القزي.
 ف��ي ج���درا ف���ازت الئ��ح��ة «ال��وح��دةوالوفاق» بالتزكية ،برئاسة رئيس البلدية
الحالي األب جوزف نقوال القزي ،وض ّمت:
أحمد عبدو حيدر ،سمير جرجس القزي،
نزيه الياس القزي ،جورج جميل القزي،
زياد الياس القزي ،المهندس طوني حبيب
القزي ،سليم إبراهيم الحداد ،شربل الياس
القزي.
وفاز أيضا ً بالتزكية المختار شارل نبيه
القزي ،وأعضاء المجلس االختياري مفيد
أنيس القزي ،محمد وجيه رمضان ومازن
سمير القزي.
يُشار إلى أنّ جدرا هي البلدة الوحيدة
في منطقة إقليم الخروب التي فازت حتى
اليوم بالتزكية.
 ت ّم اإلعالن عن الئحة «اإلنقاذ»  -جورةالترمس لالنتخابات البلديّة ،وتض ّم:
روجي إبراهيم قرقماز ،فادي بولس قرقماز،
م��ارك خليل قرقماز ،إيلي يونس قرقماز،
جورج شفيق لطيف ،ميالد روكز قرقماز،
ريتا نعيم قرقماز ،شربل ج��وزف قرقماز
وأندره رشيد قرقماز.
 ف��ازت  12بلدية بالتزكية في قضاءالمتن الشمالي ،وهم :المنصورية ،الجديدة،
برج حمود ،الرابية ،ديك المحدي ،بتغرين،
كفرتيه ،زرعون ،مجدل ترشيش ،الغابة،
برمانا ومار شعيا  -المزكة.
 في عاليه ،أُقفل باب االنسحاب منّ
الترشح لالنتخابات البلديّة واالختياريّة،
منتصف ليل أول من أمس في قائمقاميّة
عاليه ،على  30مرشحاً.
وقد فاز بالتزكية المخاتير في بلدات
عاليه ،الحي الغربي ،عاليه الحي القبلي،
محطة بحمدون ،شانيه ،الرملية ،بليبل،

بطلون ،البنية ،رمحاال ،دف��ون ،حومال،
روي��س��ة ال��ن��ع��م��ان ،عين ال��س��ي��دة ،جسر
القاضي ،بوزريده ،عين تراز ،سلفايا ،دوير
الرمان ،عين الفرديس ،حبرمون ،الرجمة،
التعزانية ،عبيه ،ب��ح��واره ،عين المرج،
بتاتر ،شمالن ،معصريتي ،بخشتيه.
وف����ازت ب��ال��ت��زك��ي��ة ب��ل��دي��ات :بتاتر،
ال��رج��م��ة ،عين ال��س��ي��دة ،عين ال��رم��ان��ة،
حومال ،بخشتيه ،بحمدون البلدة ،دفون،
سرحمول ،المنصورية وعين المرج.
يُذكر أنّ هناك  12قرية في قضاء عاليه
ال توجد فيها بلديات ،ب��ل فقط مخاتير
وه��ي ق��رى :ب��ح��واره ،بسرين ،ب��وزري��ده،
دوي��ر ال��رم��ان ،العزونية ،عين الحلزون،
عين ال��ف��ردي��س ،عين ت���راز ،المريجات،
مزرعة النهر ،معصريتي ،جسر القاضي،
حبرمون.
 وفي شارون ،أُعلنت الئحة «التضامنوال��وف��اء» ،وت��ض� ّم :رائ��د حيدر الصايغ،
رم��زي رفيق األح��م��دي��ة ،عاطف سليمان
األح��م��دي��ة ،عصمت نجيب ال��ب��ن��ا ،عماد
توفيق الصايغ ،فاروق معروف الصايغ،
كريم عارف الصايغ ،مازن فايز األحمدية،
مفيد يوسف البنا ،مهنا سامي البنا ،نايف
أديب البنا ،نبيه نجيب الصايغ ،هيثم كمال
األحمدية ،وسيم حمد األحمدية ،وسيم
سليمان الصايغ .و المخاتير :شوقي رفيق
الصايغ ،أسعد حسن البنا وشوقي نديم
األحمدية.
 من بحمدون ،أُعلنت الئحة «محطةبحمدون النهضة» ،وتض ّم :أرليت باخوس
جمعة ،الياس م��ارون ب��دران ،جورد فؤاد
متى ،جوزيف ميشال أب��و رجيلي ،داني
جرجي العبيد ووليد نعمان أبو حبيب.
 أُع��ل��ن ع��ن الئ��ح��ة «إن��م��اء شانيه»لالنتخابات البلدية ،وه��ي غير مكتملة
برئاسة حسين أبي المنى وعضوية :أنور
أب��ي المنى ،مالك أب��ي المنى ،ماهر أبي
المنى ،منير حمزه ،يامن حمزه ،وحسام
نصر .علما ً أنّ المجلس البلدي في شانيه
يتأ ّلف من تسعة أعضاء.
 في بعبدات أُعلنت الئحة «لبعبدات»،وتض ّم :هشام كميل لبكي (رئيساً) ،نبيل
يوسف سلهب (نائبا ً للرئيس) ،ماري تيريز
جرجس لبكي ،يوسف حنا الحايك ،الياس
جرجس قرباني ،زياد مارون يمين ،جان
بيار ماجد الخوري الملكي ،يوسف الياس
األسمر ،شربل يوسف ملكي ،داني قزحيا
أبو ديوان ،فؤاد رئيف الشارباتي وجورج
أنطوان لبكي.
 في قضاء ال��ش��وف ،ف��ازت بالتزكيةخمس بلديات هي :كفرنيس ،المختارة،
السمقانية ،الفوارة بعد انقضاء مهلة سحب
الترشيحات.
وفازت بلدية بشتفين بالتزكية مستفيدة
من قرار وزير الداخلية والبلديات بتزكية
البلدية ف��ي ح��ال انسحاب المرشحين
بعد المهلة المحددة ،من دون إعادة رسم
الترشيح المالي.
 تخوض بلدة الغريفة االنتخاباتالبلدية ب��ث�لاث ل��وائ��ح :الئ��ح��ة «األم���ل و
العمل» :وه��ي الئحة مكتملة مؤ ّلفة من
ع �دّة عائالت برئاسة مكرم سليم حرب،
ومدعومة من حزب الوجود برئاسة ريدان
ح��رب .الئحة «غريفة ف��ي القلب» ،وهي
الئحة مكتملة أي��ض�ا ً مؤلفة م��ن تحالف
عائالت القرية ،برئاسة عاصم ناظم حرب
وهو رئيس البلدية المنتخب في دورة العام
 .2004الئحة «قريتنا واحدة» هدفنا واحد،
وهي الئحة غير مكتملة مؤ ّلفة من أحد عش َر
عضوا ً من العائالت برئاسة عماد أديب

توجه النائب السابق إميل لحود في بيان «بالتهنئة
ّ
إلى اللبنانيين على بصيص الديمقراطية الذي أبصروه
بعد طول انتظار عانوا فيه التمديد تلو اآلخر ،على الرغم
من أنّ االستحقاق االنتخابي البلدي واالختياري شابته
بعض الشوائب».
ولفتَ لحود إلى أنّ «هذه االنتخابات كشفت عن مدى
استعداد األحزاب المتناحرة إلتمام تسوية مع خصومها
ول��و م��ن أج��ل كرسي بلدي أو اخ��ت��ي��اري ،م��ا ي��ؤ ّك��د أنّ
الخالفات التي دفع كثيرون ثمنها في بعض األحيان
دما ً وتضحيات ،باإلضافة إلى األذى االقتصادي الذي
نتج عنها ،كانت مج ّرد شكليّات لتجييش الناس في زمن
األزم��ات ث ّم تجييشهم للتصويت إلى التوافق في زمن
المصالح».
وش �دّد على «أنّ الذرائع كلّها سقطت من أم��ام إجراء
انتخابات نيابيّة ،ما يؤ ّكد من دون أدنى شك أنّ التمديد
للمجلس النيابي ل��ه أس��ب��اب م ّتصلة برغبة ال��ن� ّواب
بحرمان اللبنان ّيين من فرصة تغييرهم بحجة الظروف

الجنوب

 أعلن مرشح حركة «أم���ل» لرئاسةبلدية بنعفول  -الجنوب توفيق محمد الرز
ّ
الترشح لعضوية
أ ّنه تقدّم رسميا ً بطلب
المجلس البلدي ،واعتبر أنّ «المجالس
البلدية هي مسؤولية أخالقية وإنسانية
وليست مسؤولية وظيفية ،وواجب وطني
اجتماعي».

طرابلس الشمال

ال��ب��ارز في انتخابات طرابلس إعالن
رئيس «لقاء االع��ت��دال المدني» مصباح
ّ
ترشحه لالنتخابات البلدية في
األح��دب
المدينة تحت شعار «طرابلس عاصمة»
برفقة ف��ري��ق عمل م��ؤل��ف م��ن  17شابة
وشاباً« ،وفق رؤية إنقاذيّة واضحة وشفافة
للتصدّي لمصادرة قرار وحقوق طرابلس»،
كما قال األحدب خالل مؤتمر صحافي عقده
في دارته في طرابلس.
أض���اف« :سبق وأعلنت خ�لال إط�لاق
الماكينة االنتخابية البلدية منذ ما يُقارب
الشهرين ،ضرورة االستفادة من االستحقاق
البلدي لوضع حل لمشاكل طرابلس التي
تنهار اقتصاديا ً واجتماعيا ً وإنمائياً.
وأعلنت حينها أ ّنني أم ّد اليد لمختلف القوى
السياسية في المدينة لنتعاون متكاتفين
في وضع برنامج إنقاذي للمدينة .واليوم،
وبعد م��رور شهرين وعلى مسافة أي��ام
معدودة من االستحقاق البلدي ،لم نسمع
بأي تجاوب ولم يت ّم التداول بأي برنامج
أو مشروع او حتى رؤية من قِبل األفرقاء
السياسيّين لالستفادة من االستحقاق
البلدي لتأمين حاجات طرابلس ،بل كل ما
يجري بين ساسة المدينة يتمحور اليوم
حول طرح أسماء لرئاسة البلدية ،ومن ث ّم
وضع فيتوات متبادلة على بعض األسماء
تحت شعار التوافق على اس��م الرئيس
وإطالق يده باختيار فريق عمله».
 في قضاء الضنية ،أُعلن عن نواة الئحةمن ثمانية أعضاء تحت اسم «بقرصونا

أفضل».

أمن الجبل

ف��ي غضون ذل��ك ،بحث مجلس األم��ن
ال��ف��رع��ي ف��ي جبل لبنان ف��ي اإلج����راءات
وال��ت��ح��ض��ي��رات ل�لان��ت��خ��اب��ات البلدية
واالخ��ت��ي��اري��ة ف��ي المحافظة ،وذل���ك في
اجتماع عقده في س��راي بعبدا برئاسة
المحافظ بالوكالة ف��ؤاد فليفل ال��ذي قال
بعد االجتماع« :العمليّة االنتخابيّة في
جبل لبنان ستنطلق األحد المقبل ،وسيت ّم
ي��وم السبت ت��وزي��ع ص��ن��ادي��ق االق��ت��راع
على الموظفين المشاركين في العملية
االنتخابية .وعدد المراكز في جبل لبنان
هي  527مركزا ً واألقالم البلدية  ،1546أ ّما
األقالم االختيارية فهي  1673قلماً ،وعدد
ّ
المرشحين في قضاء بعبدا عن المقاعد
البلدية  1096مرشحاً ،عدد الذكور منهم
 1007واإلن��اث  .89أ ّم��ا عدد المرشحين
لمركز مختار فهو  271مرشحاً ،عدد الذكور
ّ
المرشحين
منهم  263واإلن��اث  .8وع��دد
لعضويّة المجالس االختيارية ّ 91
مرشحاً،
ع��دد الذكور منهم  86واإلن��اث  ،5وبذلك
ّ
للمرشحين 1458
يكون المجموع العام
منهم  1356من الذكور و 102من اإلناث.
وبذلك تكون نسبة ّ
ترشح الذكور في قضاء
بعبدا  93%واإلن��اث  .»7%وحتى اآلن،
بلغ عدد المنسحبين من قضاء بعبدا 150
طلبا ً كما أنّ هناك خمس بلديات فازت
بالتزكية وهي الشياح ،الشويت ،كنيسة
وأرصون ،وعدد المنسحبين من المخاتير
 26والفائزون بالتزكية  100مختار».
وأعلن فليفل أ ّنه صدر تعميم عن وزير
الداخلية والبلديّات نهاد المشنوق ،في
حال حصول أي انسحاب يؤدّي إلى الفوز
بالتزكية سيتم القبول به على رغم انتهاء
الفترة الرسمية المحددة ،مؤ ّكدا ً «جهوزية
القوى األمنية من الجيش وقوى األمن وأمن
دولة وأمن عام لمتابعة العملية االنتخابية
وضبط األمن في المراكز كافة وحولها ،من
أجل أن تكون االنتخابات البلدية في جبل
لبنان يوم األحد عرسا ً انتخابيا ً ديمقراطيا ً
بشكل سليم».

مواقف

على صعي ٍد آخ��ر ،عقد مجلس أساقفة
زحلة والبقاع اجتماعا ً في مطرانية الروم
األرث��وذك��س في زحلة ،حضره األساقفة
ع��ص��ام ي��وح��ن��ا دروي����ش ،يوستينوس
بولس سفر ،جوزف معوض وأنطونيوس
ال��ص��وري ،ه� ّن��أوا فيه المجالس البلدية
وال��م��خ��ات��ي��ر ال���ج���دد ون��� ّوه���وا ب��ال��روح
الديمقراطية التي س��ادت االنتخابات،
ودعوا الجميع إلى «التعاون لما فيه خير
المنطقة وتعزيز إنمائها».

جنبالط

من جهته ،ر ّد رئيس «اللقاء الديمقراطي»
النائب وليد جنبالط عبر حسابه على
«تويتر» على الرئيس سعد الحريري قائالً
«انتخابات بلدية ب��ي��روت كانت غريبة
وف��وق المنطق .األح��زاب بما فيها الحزب
االشتراكي في مواجهة المجتمع المدني.
وأ ّيا ً كانت بعض التغريدات ،فإنّ الحزب
االشتراكي مشارك في األمر كي ال يقال إ ّنه
بريء.
وف��ي األس��ب��وع المقبل انتخابات جبل
لبنان .وبعد ال��ت��داول الطويل والمرهق
في ما يتعلّق ببرجا ،ف��إنّ موقف الحزب
الرسمي هو التالي« :كون المقعد النيابي
باسم الحزب للسنوات األرب��ع وعشرين

ّ
نتدخل في
الماضية ،فمصلحة الحزب أن ال
تط ّور بلدية برجا .ال عالقة لنا بالموضوع
وه��ذا أفضل للحزب ،فقد انزعج البعض
من مالحظاتي غير المباشرة حول الئحة
البيارتة ،وجوابي هو التالي ،علينا جميعا ً
دون استثناء أن نقبل بالنقد الذاتي حول
خياراتنا م��ن دون خجل وه��ذا ض��روري
لتحسين األداء واالس��ت��م��رار ،فهذا األم��ر
ض����روري ول��ي��س ب��ع��ي��ب .وم��ه��م��ا بعدت
المسافات أو قربت فإنّ من الضروري تأكيد
التالقي والتحالف والتشاور مع أوسع
شريحة من تيار المستقبل ،خصوصا أنّ
هناك محاولة للنيل من رئيسه ،على أمل
أن يكون هذا الموقف واضحا ً أن ال تسوية
على الغلط أ ّيا ً كان .ليس في الحياة أزعج
من المساومة من أجل المساومة».
من جه ٍة أخرى ،قال جنبالط« :وفي هذه
األثناء الديمقراطية الجميلة والفرحة ،هرب
أو هُ � ِّرب عبد المنعم تلفون .حرام من كتر
تركيب خطوط تهريب تعب».
في صيدا ،استقبل األمين العام للتنظيم
ال��ش��ع��ب��ي ال��ن��اص��ري ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق
الدكتور أسامة سعد وفدا ً نقابيا ً برئاسة
رئيس االت��ح��اد الوطني لنقابات العمال
والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله.
وأشاد عبد الله بالئحة «صوت الناس»
«ال��م��دع��وم��ة م��ن ِق��ب��ل التنظيم الشعبي
الناصري واللقاء الوطني الديمقراطي،
وخصوصا ً لجهة وج��ود عمال ونقابيّين
ضمن الالئحة ،ولجهة التن ّوع االجتماعي
وغلبة الجيل الشاب على تركيب الالئحة».

سعد

من جهته ،أ ّك��د سعد أنّ الئحة «صوت
الناس» «تش ّكل تجديدا ً نوع ّيا ً على مستوى
االنتخابات البلدية من ع�دّة جوانب ،وال
سيّما لجهة تكوينها من كفاءات وطاقات
شابة وكادحة ومنتجة ،ووج��ود أساسي
للنساء ضمنها».
كما أشاد «بما عبّرت عنه الجولة األولى
من االنتخابات البلدية في بيروت والبقاع
من نقمة على الطبقة السياسية والحكومة
ومن يتبع لها في البلديات ،ومن تعميم
شعبي كبير لسلوك طريق التغيير».
ب����دوره ،أ ّك���د أم��ي��ن مجلس محافظة
الجنوب في «حركة الناصريين المستقلين
 المرابطون» العميد سعد الدين الشريف،ال���ذي ش���ارك ف��ي م��ه��رج��ان إع�ل�ان الئحة
«ص��وت ال��ن��اس» «وق��وف الحركة دائما ً
مع الخط المقاوم الوطني ال��ذي يقوده
أسامة سعد في مواجهة قوى االستغالل
والفاسدين والمفسدين».
وش���دّد على «أنّ ف��وز الئ��ح��ة «ص��وت
ال��ن��اس» ف��ي ه��ذه المعركة االنتخابيّة
اإلن��م��ائ � ّي��ة سيُعيد إل���ى ص��ي��دا وهجها
كعاصمة للجنوب ،ويح ّقق للصيداويين
التقدّم واالزدهار والرفاهية».
من جهته ،استقبل إمام مسجد الغفران
ف��ي ص��ي��دا الشيخ ح��س��ام العيالني في
مكتبه ف��ي ص��ي��دا ،رئ��ي��س بلدية صيدا
المهندس محمد السعودي ،وبحث معه
في الشأن االنتخابي ّ
واطلع منه على آخر
المستجدّات.
إثر اللقاء ،تم ّنى الشيخ العيالني «أن
يت ّم التوافق ،لكن بما أنّ األم��ور وصلت
إلى تشكيل الئحتين فنحن نترك للناخب
الصيداوي الحق في اختيار من يراه مناسبا ً
م ّمن لديه الكفاءة».
وقال« :ال شك أنّ األستاذ السعودي ح ّقق
اإلنجازات والمشاريع الخدماتية للمدينة
وأهلها ،وال يعنيني أن يكون مدعوما ً من
قوى سياسية أختلف معها في السياسة،
إ ّنما يعنيني أ ّننا سنقترع لشخص قدّم
الخير لصيدا» ،داع��ي�ا ً الصيداويّين إلى
«النزول يوم االنتخاب وممارسة حقهم في
االقتراع» ،مؤ ّكدا ً «ضرورة الحفاظ على أمن
واستقرار المدينة».
إل���ى ذل���ك دع���ا رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ع��رس��ال
الخاسر علي الحجيري وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق إلى إعادة النظر
في انتخابات عرسال وإعادتها من جديد،
متحدّثا ً عن أنّ حوالى  20محضر فرز لم
يت ّم التوقيع عليها من قِبل رؤساء األقالم
من أصل  24محضراً ،كما أنّ هناك صندوقا ً
لم يت ّم فرزه إلاّ في وزارة الداخلية.
وأعلن الحجيري أ ّنه قدّم طعنا ً في نتائج
االنتخابات في البلدة ،مو ّكدا ً أ ّنه لم يقف
يوما ً بوجه االنفتاح على الجوار و«حزب
الله» ،وأ ّن��ه «ح ّمل النائب الوليد سكرية
رسالة مصالحة بين أهالي عرسال والجوار
تحت رعاية زعماء العشائر ،لكن الفريق
اآلخر لم ير ّد على هذه المبادرة ،ولم يكن
حجر العثرة في االنفتاح على الجوار».

كنعان بعد اجتماع «التك ّتل»:
ي�صحح الخلل
ن�سعى لقانون انتخاب ّ

لحود :الأحزاب المتناحرة م�ستعدة
للت�سوية مع خ�صومها من �أجل كر�سي
غير المتاحة التي ش ّرعها المجلس الدستوري» ،مشيرا ً
إلى أنّ «الوسيلة الوحيدة لتحسين التمثيل هي في اعتماد
النسبيّة لتأمين مشاركة الجميع ،وعدم تغييب أي فئة».
أضاف« :عبّرت فئة كبيرة من اللبنانيين ،عبر الحراك
الشعبي ومواقع التواصل االجتماعي ،عن رفضها لهذه
الطبقة السياسيّة ويأسها منها ،خصوصا ً بعد ما عاناه
اللبنانيّون نتيجة أزمة النفايات ،إلاّ أنّ هذه الفئة بالذات
والسعي إلى
لم ُتقبل على االقتراع والتعبير عن الرأي
ّ
التغيير ،وعليها أن تتح ّمل المسؤولية أل ّنها لم تستفد من
الفرصة».
وسأل« :أال يجدر أن نطرح عالمات استفهام عن سبب
التسابق وص��رف المبالغ المالية الضخمة م��ن أجل
الوصول إلى مواقع بلدية ،أم أنّ التسابق الفعلي هو على
صناديق البلديّات في ظل العجز الذي تعاني منه غالبية
اإلدارات والمجالس والصناديق األخرى ،بعد أن ّ
«نظفها»
األوصياء عليها بالهدر والسرقة؟».
توجه بها الرئيس سعد
واستغرب «التهنئة التي
ّ

حرب.
يُذكر أنّ العرف يقضي بتو ّلي رئاسة
البلدية م����داورة بين آل ح��رب وآل أبو
حمدان.
 في جبيل ،فازت سبعة مجالس بلديةبالتزكية بعد إقفال باب سحب الترشيحات
لالنتخابات البلدية واالختيارية في قضاء
ك��س��روان  -الفتوح ،في كل من البلدات
التالية :جورة بدران ،النمورة وكفرجريف،
ف��ت��ق��ا ،ال��م��ع��ي��ص��رة ،غ�����دراس ،حياطة
وشحتول.
 كما فاز  19مختارا ً بالتزكية في 17بلدة ،هم:
 في العاقورة أعلن رفيق أبي يونس«الئحة الحوار الدائم» لالنتخابات البلديّة
برئاسة رئيس البلدية سيمون مرعب،
وض� ّم��ت إل��ي��ه :أنطونيوس ع��رب ،صخر
الكريدي ،بطرس مسعود ،شربل سمعان،
ه��ادي يونس ،بيار ساسين ،بيار مهنا،
أندريه بو يونس ،ميشال وهبه ،بولس
ج��رم��ان��وس ،ال��ي��اس قضيب ،ب��س��ام بو
عساف ،أنطوان يونس ،سمعان بو يونس.
 في مشمش ،أُعلن عن تشكيل الئحة«مشمش للكل» لالنتخابات البلدية ،وتض ّم
المرشحين :فيكتورية ميشال سلموني
النصراني ،أنطوان جرجي قيامه ،وليم
جبرايل أبي فرام ،ميشال جرجي نون ،حنا
بولس أب��ي حنا ،شربل طنوس الخوري
حنا ،بولس ماما الحجي ،عماد عمنوئيل
الخوري وجان شربل صوما.

(أحمد موسى)
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الحريري إلى الئحة «بيروت مدينتي» ،مؤ ّكدا ً أ ّنه «كان
الحريّ به إشراكهم بدل محاربتهم» ،ومستغرباً ،في
الوقت نفسه« ،تركيز البعض في حمالته االنتخابية
على العالم االفتراضي أكثر من الواقعي» ،متناسيا ً «أنّ
ما يُحتسب في ختام اليوم االنتخابي هو عدد األصوات
ال الاليكات».
ورأى أنّ «أغرب ما في هذه االنتخابات أنّ من يخوضها،
مثل السيد سمير جعجع ،تحت عنوان التوافق في منطقة،
يشنّ حربا ً شعواء على حلفائه في منطقة أخرى ويجعل
من الناس وقودا ً لمعارك مصالحه وشعاراته ،وال يتردّد
في حرقهم في هذه المعارك بانتظار تسوية أخرى في
المستقبل ،واألمر سيبقى متاحا ً له ولغيره من السياسيّين
ما دام الناس ينشطون اعتراضا ً على مواقع التواصل
االجتماعي طوال أيام السنة ث ّم يبقون في منازلهم يوم
االنتخاب وفرصة التغيير ،وما نخشاه أنّ هذا الواقع
المضي
يشجع السياسيين على
الذي بلغه الناس هو ما
ّ
ّ
في نهجهم».

ه ّنأ «تك ّتل التغيير واإلص�لاح» زحلة وأهلها على «المشهد
الديمقراطي الذي أظهر أنّ إرادة زحلة هي في أن ُتسقط أي جدار
يفصل بين أحزابها وعائالتها».
و بعد اجتماع التك ّتل األسبوعي ،اعتبر أمين سره النائب
إبراهيم كنعان ،أنّ «التفاهم الذي حصل بين األحزاب المسيحية
والعائالت ،يؤ ّكد أنّ الوحدة قوة وأنّ الحضور في المؤسسات،
أكانت بلدية أو وطنية دستورية ،يحتاج إلى كل اإلرادات وإلى
رؤية مشتركة وموقف ينبذ األنانية واألنا ،ويذهب نحو منطق
الجماعة وهو ما أثبتته زحلة».
أضاف« :تو ّقفنا عند انتخابات بيروت ،ور ّكزنا على أهم ّية
الحضور في العاصمة والرسائل التي وصلت م ّنا ومن سوانا
والعبرة التي يجب أن نأخذها جميعاً ،هي في ضرورة تحويل
المشاريع إلى واقع وألاّ تبقى مج ّرد أفكار في الهواء ،األمر الذي
يتطلّب التعاطي مع القوى الحيّة التي تستطيع أن تغيِّر ،في حال
االلتقاء على الرؤى».
وحول قانون االنتخاب ،أ ّكد «أنّ الهدف هو تصحيح التمثيل
والميثاقية ،كما هو بالنسبة إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

يحصن
والمطلوب االعتراف بالميثاقيّة واإلقرار بها والقيام بما
ّ
هذه الوحدة الوطنية ،وال شيء يؤ ّمنها إلاّ التمثيل الصحيح»،
معتبرا ً أنّ «كل المشاريع المطروحة والنقاش الدائر يجب أن
يذهب إلى هذه النقطة .فإذا أردنا الخروج من األزمة علينا أن
نحترم الدستور وعقد الشراكة الذي لم يُحترم منذ  26سنة».
وعلى الصعيد الرئاسي ،ك ّرر أنّ «الحل باحترام الميثاقية وعدم
التن ّكر للدستور .فالرئاسة ليست جزيرة معزولة يرى البعض أنّ
ما ينطبق على الرئاسات األخرى ال ينطبق عليها .وعلى الرغم
من األزمة وانسداد األفق ،فالمساعي جارية وهناك عمل حثيث
ونضال يومي في كل المجاالت .وما حصل في زحلة يجب أن
يستمر في جبل لبنان هذا األسبوع .فصحيح أنّ االنتخابات
البلدية إنمائيّة ،ولكن يجب أن يكون لها رؤية وطنية ،ومواطنونا
مدع ّوون اللتقاط الفرصة التي قد ال تتك ّرر لتثبيت حضورهم ،وألن
يكونوا شركاء في استعادة الحقوق من خالل وعيهم وتصويتهم
ودعم التفاهم والرؤية الجديدة عند المسيحيين للوصول إلى
شراكة وطنية حقيقية ،ويجب ألاّ يستقل أحد بصوته ويستسلم
للغرائز والترغيب».

