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مزيد من اللوائح الجبل ّية وت�أجيل انتخابات �صليما «خوف ًا من الفتنة»

�إعالن الئحة ال�شوير وعين ال�سنديانة
وبو �صعب ين ّوه بدور «القومي» الوفاقي

كثافة مر�شحين جنوب ًا وتخ ّوف م�سيحي من معركة في طرابل�س

ال ت��زال أج���واء المرحلة الثانية
من االستحقاق البلدي واالختياري،
تخيّم على محافظة جبل لبنان ج ّراء
توالي إع�لان اللوائح ،فيما أظهرت
معطيات أنّ طرابلس ت ّتجه نحو
توصل
معركة قاسية في حال عدم
ّ
أقطابها إلى توافق.
من جه ٍة أخ��رى ،ص��در عن وزير
الداخلية نهاد المشنوق القرار الرقم
 ،981والمتعلّق بتأجيل االنتخابات
البلدية واالختيارية في بلدة صليما
 قضاء بعبدا  -محافظة جبل لبنانحتى إشعار آخر .وأوضح أنّ القرار
جاء «بعد مراسالت كل من الحزب
التقدّمي االشتراكي وحزب «القوات
اللبنانية» وأب��ن��اء ب��ل��دة صليما،
والمتعلّقة بطلب تأجيل االنتخابات
البلديّة واالختياريّة في البلدة في
ظل الغليان والتش ّنج ال��ذي يسود
البلدة حالياً ،بعدما بدأت المعركة
االنتخابية فيها ت ّتخذ طابعا ً طائف ّيا ً
ومذهب ّيا ً قد يؤدّي إلى إثارة ال ّنعرات
وانفجار الخالفات والفتنة وحصول
حوادث أمنيّة فيها».
أ ّما على صعيد اللوائح الجديدة
ف��ي جبل ل��ب��ن��ان ،فقد ج���اءت على
الشكل التالي:
 ف��ي ق��ض��اء جبيل ،أُع��ل��ن��ت فيباحة كنيسة مار عبدا الئحة «بالط
الغد» لالنتخابات البلدية م��داورة
بين المهندس أن��دري��ه القصيفي
ورجل األعمال عبدو العتيق ،وض ّمت
األع��ض��اء :أن��دري��ه نعيم القصيفي،
عبدو بطرس العتيق ،رش��اد أديب
ال��ح��س��ي��ن��ي ،ي���وس���ف ط��ان��ي��وس
القصيفي ،فادي موس القوبا ،فادي
زخ��ي��ا ال��ع��ت��ي��ق ،ج��وزي��ت يوسف
القوبا ،إيلي أديب دياب ،بيار جرجي
القصيفي ،بشير وليم ع��واد ،شربل
طانيوس بو سليمان وجول لويس
بشارة ضاهر.
 وم��ن عمشيت ،أُعلنت الئحة«ال��ل��ق��اء العمشيتي» لالنتخابات
البلديّة التي تضم :روزان���ا لحود،
جاندارك عبود ،ماريا سمعان ،فادي
صقر ،موريس عيسى ،مارك حويك،
جول لحود ،روالن أسطفان ،روحانا
روحانا ،روفايل أبي رزق ،جاد زغيب
وروميو غاريوس.
 وف��ي ح��االت ،أُعلنت في قاعةكنيسة مار جرجس الالئحة الثانية
لالنتخابات البلدية في البلدة تحت
عنوان «ح��االت قوة التغيير» التي
تضم :جهاد فؤاد ضو ،أنطوان حليم
باسيل ،غيث ج��وزف مرعي ،باسم
شفيق شربل ،جهاد ف��ؤاد محفوظ،
قيصر ع��ارف الق ّراب ،شربل حبيب
صليبا ،شربل ملكان مرعي ،راغب
ميشال الراعي ،أنطوان زخيا غانم،
غناج حنا مقصود وإيلي أسد قزي.
 في طبرجا ،أُعلنت قرب صالونكنيسة طبرجا  -كفرياسين ،الئحة
«إنماء طبرجا – كفرياسين» ،برئاسة
نبيل خيرالله ناكوزي.
 ف��ي ال��ص��ف��را ،أُع��ل��ن��ت «الئ��ح��ةالتضامن واإلنماء» وتضم األعضاء
التسعة ،روبير عزيز زغيب ،مالك
أدي��ب خليفة ،ربيع يوسف ف��راج،
سمير رزق الله عويس ،سمير بطرس
الهوا ،جميل طانيوس صبح ،حنا
ض��وم��ط أب���ي س��ج��ع��ان ،أنطونيو
سيمون طربيه وطوني فيليب النار.
ّ
مرشحين منفردين،
ويقابلها ستة
هم :وليد أبي سعدى ،جورج ضومط
سعد ،رودي يوسف طربيه ،جريس
فارس زغيب ،أنطوان أسطفان القزي
ويوسف يعقوب الخوري.
م��ن جه ٍة أخ���رى ،أُع��ل��ن ف��ي بلدة
الصفرا عن فوز األعضاء االختياريّين:
جورج جوزيف مع ّوض ،هويدا بركات

المشنوق مع مجلس بلدية بيروت السابق
ويعقوب نجيب النار ،بالتزكية.
 أُعلنت الئحة ف��ي ضبيه غيرمكتملة للمجلس البلدي المؤلف من
 15عضوا ً في كل من ضبيه ،عوكر،
زوق الخراب ،وح��ارة البالنة ،وهي
برئاسة جوزف األشقر وعضوية كل
من كميل عبود ،جهاد أبو خليل ،إيلي
أبو ناضر ،ف��ادي مسعود ،إبراهيم
األسمر ،إبراهيم منصور الخويري،
أنطوان قرقماز.
ّ
المرشح
 ف��از روبير التحوميلحي المعاملتين في
لمنصب مختار
ّ
بلدة غزير ،بالتزكية.
 ف���ي ال��م��ت��ي��ن ،أُع��ل��ن��ت الئ��ح��ة«التضامن» برئاسة الرئيس الحالي
للبلديّة زهير بو ن��ادر ،وعضوية:
نبيه بلوط ،سليم أب��و رزق ،فادي
ال��ح��اج ،ط��ون��ي ن���اك���وزي ،ري��ش��ار
جبيلي ،حبيقة حبيقة ،جيلبير أبو
ن��ادر ،عماد هاني ،سامي حجيان،
فريد خير الله ،سام أبو فرحات ،جاد
بارود وعالء القنطار.
 ف���ي ف����رن ال���ش���ب���اك ،أُع��ل��ن��تالالئحتين األولى تحت شعار»اإلرادة
الشعبية» للرئيس الحالي ريمون
سمعان مع  18مرشحا ً من مختلف
عائالت المنطقة ،والثانية بعنوان
«حقك بالتغيير» ويترأّسها شارل
مرشحا ً
ّ
أس��ع��د أب��و ح��رب م��ع 18
معظمهم من عنصر الشباب.
 ف��ي ح���ارة ح��ري��ك ،أع��ل��ن زي��ادنجيب دك���اش ترشيحه لعضوية
مجلس بلديّة البلدة منفردا ً مقابل
الئحة «الوفاء والتنمية واإلصالح»،
وال��م��دع��وم��ة م��ن «ال��ت��ي��ار الوطني
الحر» ،و«حزب الله» و«حركة أمل»،
والتي تض ّم ّ
مرشحا ً عن آل دكاش هو
عبدو طانيوس دك��اش ،ومرشحين
للمخترة من عائلة دكاش ،هما :نصر
ميالد نصر وإميل حليم دكاش.
 أعلن رئيس الئحة «قرار الغبيريألهلها» ربيع سعيد الخنسا ،سحب
ت� ّ
�رش��ح��ه م��ن االن��ت��خ��اب��ات البلديّة
لصالح الئ��ح��ة «التنميه وال��وف��اء
واإلصالح».
 ف��ي ب��ي��ص��ور ،أُع��ل��ن��ت الئحة«الوفاق» المؤ ّلفة من :رئيس الالئحة
نديم أنيس مالعب ،ري��اض سعيد
م�ل�اع���ب ،ص�ل�اح ش��ري��ف ال���داق���ور
العريضي ،حسيب صالح العريضي،
ك��م��ال ف���ؤاد م�لاع��ب ،ح��س��ام ف��ؤاد
نصار ،رياض
العريضي ،أكرم أديب ّ
جميل الحلبي ،ضياء الدين محمد
طربيه ،م���ازن ري���اض العريضي،
�ج��اج م�لاع��ب ،ع��ارف كامل
س�لام ع� ّ
العريضي ،نيبال وه��ي��ب مالعب،

ميريام �سكاف:
لم ننك�سر وبيتنا لن يُقفل
أعربت رئيسة الكتلة «الشعبيّة» ميريام سكاف عن االفتخار بنتائج
االنتخابات في زحلة وباألصوات التي منحها إيّاها أهالي المدنية ،مؤ ّكدة
انتصار الكتلة وعدم انكسارها ،وه ّنأت البلديّة الجديدة وأ ّكدت أنّ بيت إيلي
سكاف لن يُقفل ،وشكرت حزب الله و«المستقبل» على أصواتهم التي تو ّزعت
على اللوائح كلّها.
وقالت سكاف في مؤتمر صحافي عرضت فيه نتائح االنتخابات« :ح ّققنا فوزا ً
كبيرا ً في االنتخابات البلديّة واالختياريّة في زحلة ،ونحن لم ندخل بمغامرة
لسنا قادرين عليها أل ّننا ال نغامر بكم ،ول ّما رفضنا التحجيم علمنا أ ّننا دخلنا
بمعركة فيها ربح وفيها خسارة».
وأوضحت أنّ الكتلة الشعبيّة لم تكن لتدخل تجارب للكسر ،مشير ًة إلى أنّ
«اآلخرين احتفلوا بالربح ،لكن بكل فخر يمكننا االحتفال بالنتيجة المش ّرفة
التي منحنا إيّاها أهالي مدينة زحلة ،وما حصل يؤ ّكد أ ّننا لم ننكسر».
وتوجهت إلى المناصرين ،قائل ًة «من حقكم علينا أن نقول لكم شكرا ً وشكرا ً
ّ
وشكراً ،صوتكم يعطي أمالً للغد ،لدينا ثقة بخياراتنا ولم نلحق إلاّ بمبادئنا
وضميرنا ،فمن معنا معنا ولنا كل الفخر أن نتم ّثل من الجميع ،زحلة لكل
الطوائف ويش ّرفنا أن ننبض بالحياة من جميع المكوِّنات» .وقالت «الفريق
ّ
ودق األج��راس وكأنّ هناك جيشا ً غريبا ً أتى ليحتل
اآلخر أعلن النفير العام
توحد ضدّنا لكن نحن ماذا؟».
المسيحي
زحلة ،التحالف المسيحي
ّ
وأقول إلى «كل من كان خائفا ً علينا وأتى ليح ّذرنا من انتهاء دورنا :منزل إيلي
سكاف لن يُغلق» ،مشير ًة إلى أ ّنهم «د ّقوا األجراس واتهمونا بالمال واقتحموا
مكاتبنا ،وللحظة اعتبرنا أنّ «داعش» دخل مدينة زحلة».

سكاف متحدث ًة في مؤتمرها الصحافي

(أحمد موسى)

قاسم داود العريضي.
 فاز مختار محطة بحمدون عادلمزيد سالم ،بالتزكية.
 ت�� ّم اإلع�ل�ان ع��ن الئ��ح��ة «الغداألفضل» في الغينة ،وض ّمت :مليسا
باسم ف��رام ،ساسين سليم ع��ازار،
رام��ي بطرس صوما ،شهيد يوسف
ناضر ،كميل يونس الصايغ  ،شادي
بطرس الخويري ،وليم وليم زيادة،
جوزيف بولس اليحشوشي ،وشربل
اسكندر الكالسي.
 في الكفور ،أُعلنت الئحة بلديّة«الكفور الغد» وتضم :إيلي كرم ،إدوار
اليحشوشي ،كريستيل طعمة ،بيار
أبي رع��د ،شوقي يونس ،إي��دي عبد
الحي ،روزيريو عيسى ،جورجيت
صافي ،يوسف سيف ،وعن المقعد
االختياري ماري خوري الدلبتاني.
ال��ت��ج��دد» في
 ف���ازت «الئ��ح��ةّ
الكنيسة  -ق��ض��اء بعبدا برئاسة
المحامي طوني رزق الله بالتزكية،
بعدما سار جميع أبناء البلدة بتوافق
طغى عليه الطابع العائلي.
وهذه هي المرة الثالثة التي يفوز
فيها مجلس بلديّتها بالتزكية على
غ��رار ما حصل في  2004و،2010
وي��ت��أ ّل��ف المجلس م��ن  9أع��ض��اء،
يترأّسه المحامي طوني شعيا رزق
ال��ل��ه ،وي��ض��م :م��ارك إدوار األسمر،
ال��م��ه��ن��دس ج���اك ي��وس��ف األس��م��ر،
الدكتور زي��اد داود األسمر ،سينتيا
ميالد األسمر ،فرنسوا إميل رزق الله،
جهاد فؤاد األسمر ،أمل جدالله توما،
المهندس فادي ريمون األسمر.
إلى ذلك ،أعلنت هيئة قضاء المتن
في «التيار الوطني الحر» ومنسقيّة
المتن في «القوات اللبنانية» ،أ ّنه
«وب��ع��د المناقشة وال��ت��داول حول
االنتخابات البلديّة واالختياريّة
في بلديّة أنطلياس والنقاش ،وبعد
استطالع رأي األه��ال��ي والعائالت
وفاعليّات البلدة ،وانطالقا ً من ورقة
النيّات بين الحزبين وبمباركة رئيس
تك ّتل «التغيير واإلص�ل�اح» النائب
ميشال عون ورئيس حزب «القوات
اللبنانية» سمير جعجع والوزير
جبران باسيل ،التأييد المطلق لالئحة
«أن��ط��ل��ي��اس  -ال��ن��ق��اش تجمعنا»
برئاسة الياس يوسف الصافي».
ودعتا في بيان مشترك «الرفاق
وال��م��ن��اص��ري��ن واأله��ال��ي ك��اف��ة في
أنطلياس والنقاش إلى انتخاب هذه
الالئحة بكافة أعضائها ومخاتيرها»،
وأشارتا إلى أ ّنه «بالتعاون واالتحاد
يح ّل زمن التغيير».
من جه ٍة أخرى ،التقى جعجع في
معراب وفدا ً من الئحة «جبيل أحلى»
برئاسة زي���اد ح��� ّواط ،ف��ي حضور
منسق «القوات» في جبيل شربل أبي
ّ
عقل.
وزار وف��د من «مؤتمر األقليّات»
برئاسة إدمون بطرس يرافقه رئيس
هيئة التضامن السرياني الديمقراطي
وأمين سر المؤتمر جوي حداد رئيس
الئحة «نعم نحو األفضل» لبلدية سن
الفيل نبيل كحالة في دارته في سن
الفيل.
وبحث المجتمعون في األوضاع
االنتخابية في منطقة سن الفيل»،
ّ
وح���ث ب��ط��رس «أه��ال��ي المنطقة،
وخاصة أبناء طوائف األقليّات ،على
التصويت بكثافة للشخص المناسب
ال��ذي أعطى لسنوات طويلة وخدم
أهلها ،وق���دّم لهم األف��ض��ل إنمائ ّيا ً
وخدمات ّياً».

الجنوب

ّ
تتحضر محافظة الجنوب
وبينما
لخوض المعركة االنتخابية ،شهدت
قائممقاميّة صور في مهلة آخر يوم
ّ
للترشح ،كثافة ترشيحات ،حيث
تهافت المرشحون على استكمال
األوراق المطلوبة وإنجازها بأسرع
ّ
ل��ل��ت��رش��ح ،وق����د ب��ل��غ ع��دد
وق����ت
ال��م� ّ
�رش��ح��ي��ن لعضوية المجالس
البلدية في القضاء قبل يوم من إقفال
ّ
الترشح  1100مرشح ،فيما بلغ
باب
ّ
المرشحون للمجالس االختيارية
.3320
 أعلن مسؤول الحملة االنتخابيةل��ـ«ال��ج��م��اع��ة اإلس�ل�ام���ي���ة» أح��م��د
ّ
الجردلي أنّ
مرشحي «الجماعة»
لالنتخابات البلديّة في مدينة صيدا
ه��م :ك��ام��ل ك��زب��ر ،حسن الشماس
ومطاع مجذوب.
وأ ّك����د ال��ج��ردل��ي أنّ «الجماعة
اإلسالمية ح ّققت نجاحا ً في بيروت
ع��ل��ى صعيد ال��ب��ل��د ّي��ة ،ح��ي��ث ف��از
عضو الجماعة اإلسالميّة في الئحة
البيارتة إضاف ًة إلى فوز كل اللوائح

االختياريّة التي شارك فيها ّ
مرشحو
الجماعة اإلسالميّة».
وأش��ار إلى أنّ «الجماعة» فازت
بأغلب اللوائح المشاركة فيها في
منطقة البقاع ،وت ّتجه أنظارها إلى
برجا وقرى إقليم الخروب «حيث من
المتو ّقع أن ُتحرز الجماعة اإلسالميّة
انتصارا ً في اللوائح التي تدعمها».
 استقبل رئيس «تيار الفجر» عبدالله الترياقي في مكتبه ،رئيس بلديّة
ص��ي��دا محمد ال��س��ع��ودي بحضور
مستشاره السياسي الشيخ جمال
شبيب والشيخ عبد الغني مستو
وأعضاء في قيادة التيار ،وت ّم البحث
في االنتخابات البلديّة في صيدا.
وأ ّك��د الترياقي «أهميّة التعاطي
مع االنتخابات البلديّة واالختياريّة
ك��ش��أن إن��م��ائ��ي ب��ع��ي��دا ً ع��ن منطق
المحاصصة والكيد السياسي»،
داعيا ً إلى «تعاون الجميع لما يح ّقق
مصلحة المدينة ،فمن الطبيعي أن
تختلف القوى في السياسة ،لكن في
الشأن الخدماتي واإلنمائي يجب أن
يتعاون الجميع على خدمة المدينة
وأهلها وتحقيق المصلحة العامة».
ّ
المرشحين
 في النبطية ،بلغ عددلمركز مختار ولعضوية المجالس
مرشحا ً
ّ
االختياريّة في القضاء 350
حتى الثانية من بعد ظهر أمس مع
اس��ت��م��رار تقديم طلبات الترشيح
لغاية الثانية عشرة من منتصف
الليل حيث تنتهي المهلة المحدّدة
ّ
للترشح.
 ف��ي منطقة ج��زي��ن ،بلغ عددال��م� ّ
�رش��ح��ي��ن  702ع��ن المجالس
البلدية و 252مختاراً.

الشمال

 م��ن ع��ن��دق��ت ،أُع��ل��ن��ت الئحة«عندقت يدا ً – بيد» وتض ّم مم ّثلين
عن غالبيّة العائالت ،وه��م :مروان
بيطار ،ج��وزي��ف س��ام��ي ال��خ��وري،
بهيج النغيوي ،أنطوني غصن ،مازن
بيطار ،فارس عماد ،أنطوان ضاهر،
فيرا ع ّواد ،إيلي القاضي ،إيلي نفاع،
جان الطري ،جوزيف إبراهيم ،إيلي
أنطون ،إيلي نعمة ،ووائل خوري.
 في بلدة بني صخر في منطقةوادي خ��ال��د ،أُعلنت الئحة «أبناء
بني صخر» لالنتخابات البلديّة
واالخ��ت��ي��ار ّي��ة ،وه���م :خ��ال��د عسكر
الصوان «رئيسا ً للاّ ئحة» ،وعضوية
ك��ل م��ن فيصل المنفي ،رائ��د محمد
العلي ،خضر خالد األح��م��د ،كاسر
ال��م��ن��ف��ي ،م��ح��م��د م��ن��ص��ور ،أح��م��د
ال��وري��دي ،ع��اب��د ال��ري��دان��ي ،وع�لاء
الصوان ّ
مرشحا ً لمركز مختار البلدة.
ودعا رئيس الالئحة خالد عسكر
الصوان إلى أن «تكون االنتخابات
البلديّة محطة حضاريّة يمارس فيها
كل ناخب حريّته في اختيار من يراه
مناسبا ً للبلدة وألهلها ولمستقبلها،
وبما يضمن حسن إدارتها لتحقيق
المشاريع اإلنمائيّة التي تستحق
وف��ق أول��و ّي��ات احتياجاتها ،ووفق
اإلمكانات المتاحة».
 أعلن رئيس بلدية الشقدوف فيعكار المحامي أسعد موراني عزوفه
ّ
الترشح لالنتخابات البلديّة
ع��ن
المقبلة ،شاكرا ً البطريرك الكاردينال
نصر ال��ل��ه صفير ال���ذي «ك��ان��ت له
مساهمة كبيرة في استصدار قرار
استحداث البلديّة» ،كما شكر «وزير
الداخليّة نهاد الشنوق والنائب هادي
حبيش على دعمهما له».
وأوضح أنّ سبب عزوفه هو قناعته
ب��أنّ «ال��م��راك��ز ه��ي تكليف وليست
تشريفاً ،وب��ج��دوى ت��داول السلطة
وإفساحا ً في المجال أم��ام مساعي
التوافق التي يبذلها المخلصون من
أبناء البلدة واألصدقاء من خارجها».
وأ ّك���د ال��م��وران��ي دعمه للمجلس
الجديد.
 ع���ق���دت ال���ق���وى واألح������زابالمسيحيّة والقيادات الروحيّة في
طرابلس اجتماعا ً في منزل النائب
روبير فاضل وحضور النائب سامر
سعادة ،ت ّم في خالله ،بحسب بيان
ص���ادر ع��ن المجتمعين «البحث
ف��ي المستجدات التي ط��رأت على
االستحقاق االنتخابي في المدينة،
مع بوادر سقوط التوافق السياسي.
واعتبر المجتمعون أنّ «سقوط
التوافق السياسي واال ّت��ج��اه نحو
المعركة ،من شأنه أن ينعكس سلبا ً
على المدينة وعلى مستقبل المجلس
ال��ب��ل��دي ال��ج��دي��د ،وع��ل��ى التمثيل
المسيحي فيه» ،مشدّدين على أنّ
«طرابلس التي تعاني األم � ّري��ن ال
تستطيع تح ّمل تداعيات معركة من

هذا النوع» ،وداعين كل األطراف إلى
«تغليب مصلحة طرابلس على كل
المصالح السياسيّة األخرى ،والعمل
على إي��ج��اد تسوية ُت��رض��ي جميع
األطراف وتؤ ّمن التمثيل الصحيح في
هذا االستحقاق».
وأش��ار المجتمعون إلى أ ّن��ه «في
حال حصول المعركة ،فلتكن معركة
حضارية ضمن منافسة شريفة،
بعيدة من منطق اإللغاء بما يخدم
ط��راب��ل��س وأه��ل��ه��ا ومستقبلها»،
مقترحين أن «يكون هناك ا ّتفاق على
ّ
المرشحين المسيحيّين الذين
وضع
تتوافق عليهم القيادات المسيحيّة
على اللوائح المتنافسة ،حرصا ً على
الوجود المسيحي في طرابلس».
 صدر عن المكتب اإلعالمي لوزارةالداخليّة والبلديات نهاد المشنوق
بيان ،ذ ّكر بأ ّنه «وفقا ً لمضمون المادة
 101من قانون االنتخاب ،فإنّ دور
ال���وزارة ينحصر فقط باإلعالن عن
النتائج النهائيّة الرسميّة وأسماء
المرشحين الفائزين ف��ور وروده��ا
إليها من لجان القيد العليا.
ل��ذل��ك ،بعد اإلع�ل�ان ع��ن أسماء
ّ
المرشحين الفائزين ،وفي حال تبيّن
وجود أخطاء في احتساب األصوات
من ِقبَل لجان القيد العليا ،أدّت إلى
ال��ف��وز أو ال��خ��س��ارة ،ي��ع��ود لهؤالء
ّ
ّ
بالطعن بمحضر
المرشحين التقدّم
اللجنة الذي جرى على أساسه إعالن
أسماء الفائزين ،وذلك أمام مجلس
شورى الدولة ،وضمن مهلة خمسة
عشر يوما ً تلي إعالن النتيجة ،وفقا ً
للمادة  20من قانون البلديّات».
من جه ٍة أخ��رى ،أق��ام المشنوق
حفل تكريم للمجلس البلدي السابق
لمدينة بيروت برئاسة الدكتور بالل
حمد ،في مبنى الوزارة.
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مقدم الحضور خالل إعالن الالئحة
أط��ل��ق��ت الئ��ح��ة ال��ش��وي��ر وع��ي��ن ال��س��ن��دي��ان��ة 2016
برنامجها االنتخابي تحت شعار «اإلنجاز قوة» ،وذلك
في لقاء جامع عُ قد في ضهور بالزا ،حضره وزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب ،المندوب السياسي
للحزب ال��س��وري القومي االجتماعي ف��ي جبل لبنان
الشمالي نجيب خنيصر ،ومنفذ ع��ام المتن الشمالي
سمعان ال��خ�� ّراط ،وح��ش��د م��ن أه��ال��ي ال��ش��وي��ر وعين
السنديانة.
اس ُته ّل اللقاء بمداخلة للوزير بو صعب تط ّرق فيها
لإلنجازات التي تح ّققت في عهده حين كان رئيسا ً لبلدية
الشوير وعين السنديانة ،مؤ ّكدا ً استمراره في العمل
والجهد لتحقيق مشروع إنشاء مدرسة في البلدة ،شاكرا ً
لمم ّثلي الحزب السوري القومي االجتماعي ولمديريّة
الشوير في الحزب سعيهم «الدؤوب لتحقيق الوفاق في
البلدة» ،ولخيارهم دعم الالئحة التي يعتبرها «األفضل
إلكمال مسيرة اإلنجاز والنهوض لمصلحة الشوير وعين
السنديانة».

ث ّم كانت مداخلة لرئيس الالئحة الياس أديب صوايا
أوجز فيها وعوده ألبناء البلدة ،واعدا ً بـ«متابعة المسيرة
اإلنمائية ،بعيدا ً من التجاذبات السياسيّة والحزبيّة،
وفوق ك ّل المهاترات والمزايدات» ،مؤ ّكدا ً أنّ البلدة «هي
أ ّم لجميع أبنائها مهما اختلفت ميولهم».
وأعلن صوايا تشكيلة الالئحة المؤلفة من :الياس
صوايا ،غالدس بركات ،دينا نصر ،سالي زغيب ،حبيب
مجاعص ،رمزي الكاتول الرحباني ،جو صوايا ،فريد
البعقليني ،جميل مرهج ،رمزي مجاعص ،رجا قيامة،
هشام ج��رداق ،روجيه قربان ،ج��وزف الحلبي ووديع
عبد األحد ،والمخاتير مخايل صوايا ،ميشلين مجاعص
وأنطوان بو زيد .كما ت ّم عرض البرنامج اإلنمائي للاّ ئحة
المق ّرر إنجازه.
ودعا صوايا أبناء البلدة إلى االقتراع بكثافة األحد
المقبل ،مؤ ّكدا ً «أنّ اسم الشوير وعين السنديانة أكبر من
ك ّل األسماء».
واخ ُتتم اللقاء بحفل كوكتيل على شرف الحضور.

مواقف بلد ّية

 رأى رئيس تك ّتل ن � ّواب بعلبك الهرمل النائب حسين الموسويفي تصريح ،أنّ «نتائج االنتخابات
البلديّة التي جرت في  8أيار الحالي،
أثبتت أنّ ال��م��ق��اوم��ة ح��اض��رة في
ال��وج��دان الشعبي ألب��ن��اء المنطقة
الذين كانوا األوفياء لها ولشهدائها
ومجاهديها ،وأنّ مقاومة اإلهمال
والفساد ال يمكن أن تحصل إلاّ بقوة
الدفع التي يؤ ّمنها حزب الله للمنطقة
وعلى كل المستويات».
أض���اف« :أنّ اب��ت��ن��اء الخطوات
والبرامج التنموية والمحافظة على
النسيج االجتماعي ف��ي بعلبك -
الهرمل كانا األساس في تحالفنا مع
حركة «أم���ل» واألح���زاب الوطنية،
هذا التحالف الذي كان ناظما ً لهذه
االنتخابات منع الكثير من التداعيات
السلبيّة على وحدة أبناء منطقتنا».
ودعا إلى «أوسع تعاون وتنسيق
بين المجالس البلديّة المنتخبة
المحلي ،من أجل
وق��وى المجتمع
ّ
العمل على رف��ع��ة ومنعة بلداتنا
مح ّققين شعار سيد شهداء المقاومة
السيد عباس الموسوي «سنخدمكم
بأشفار العيون» ،فاليد التي تبني
في الدّاخل تتكامل مع اليد التي تقاوم
المشروع الصهيو  -تكفيري على
حدودنا الجنوبيّة والشرقيّة ،وهي
يد جديرة باإلكرام واإلجالل على ما
قدّمت وتقدّم في سبيل هذا الوطن».
 رأى ال��ع�ّل�اّ م��ة ال��ش��ي��خ عفيفالنابلسي خالل استقباله وف��دا ً من
ح���وزة ال��س��ي��دة زي��ن��ب ف��ي ص��ي��دا،
أنّ «االستحقاق البلدي أثبت أنّ
اإلمكانيّة متاحة إلجراء االنتخابات
النيابيّة ،والتذ ّرع باألوضاع األمنيّة
ليس واقع ّيا ً على اإلطالق».
وق����ال« :المشكلة ف��ي ال��ق��ان��ون
االنتخابي وفي التوازنات السياسيّة
التي يمكن أن تخت ّل في حال إجرائها،
لذلك أص�� ّر البعض على التمديد،
وج ّمد االنتخابات أل ّنه يعلم أنّ ما كان
وحصة سياسيّة
يحظى به من مقاعد
ّ
سيتغير حتما ً مع إجرائها».
وأ ّك����د أنّ «ت����داول السلطة أم��ر
ض��روري ،أل ّن��ه يعطي روح �ا ً جديدة
للوطن ،وحركة إنتاجيّة تعود بالنفع
العام على كل اللبنانيّين».
 رأى األم��ي��ن ال��ع��ام لـ«التياراألسعدي» معن األسعد في تصريح،
أنّ «نتائج االنتخابات في بيروت
تعني س��ق��وط�ا ً لما ُس � ّم��ي بالئحة
«البيارته» التي جمعت  8أفرقاء
سياسيّين ،في حين أنّ الئحة المجتمع
المدني ح ّققت إنجازا ً نوع ّياً».
واعتبر «أنّ اإلص��رار على قانون
االن��ت��خ��اب األك���ث���ري ه��و اس��ت��م��رار
الهيمنة».
 رأى رئيس هيئة حوار األديانالدكتور محمد شعيتاني في تصريح،
أن «االستحقاق البلدي واالختياري
فرصة ليعبِّر اللبنانيّون عن إراداتهم
وخ��ي��ارات��ه��م ،وت��ح��دي��دا ً اإلنمائيّة،
والنهوض بالمدن والبلدات وتوفير
ال��خ��دم��ات ل��ه��ا» ،داع��ي �ا ً الناخبين
إل��ى «التعامل بجديّة ومسؤوليّة
وإيجابيّة مع هذا االستحقاق لجهة
اخ��ت��ي��ار األف��ض��ل واألك��ف��أ ،وك��ل من
يجدونه أه�لاً لتح ّمل المسؤولية
وخ��دم��ة ال��ن��اس والمحفاظة على
مصالحهم».
وأشاد شعيتاني بالقوى األمنيّة
ال��ت��ي واك��ب��ت المرحلة األول���ى من
االن��ت��خ��اب��ات« ،وأث��ب��ت��ت ق��درت��ه��ا
وجهوزيّتها على حفظ األم��ن الذي
يمكن وصفه بالمثالي ،وهي ستبقى
العين ال��س��اه��رة والمحافظة على
األم��ن واالس��ت��ق��رار ف��ي ك��ل المناطق
اللبنانية».

الئحة الشوير عين السنديانة

مراد� :سنكون على م�سافة واحدة من الجميع
أحيت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني والرسمي
عيد التعليم المهني والتقني احتفاال ً في مؤسسات «الغد
األفضل» في الخيارة ،برعاية وزير التربية الياس بو صعب
مم َّثالً بمدير عام التعليم المهني أحمد دي��اب ،في حضور
رئيس مؤسسات «الغد األفضل» الوزير السابق عبد الرحيم
مراد ،مُفتي البقاع الشيخ خليل الميس مم َّثالً بالشيخ علي
الغزاوي ،مدراء مدارس ثانويّة ورسميّة ومهنيّة ونقابات
وأحزاب وطنيّة.
وألقى مراد كلمة ،قال فيها« :مؤسسات «الغد االفضل»
حقّقت شعار من الحضانة إلى الجامعة ،وأتاحت سلّما ً
تعليم ّيا ً كامالً متكامالً ،من عمر ثالث سنوات إلى نهاية
االخ��ت��ص��اص الجامعي ،ف��ي التعليم العالي بجانبيه
األكاديمي والمهني والتقني ،وو ّف��رت على األهالي مشقّة
التنقل واالنتقال ،وأصبح العلم ميسّ را ً للجميع».
وتطرّق إل��ى الوضع السياسي ،فشكر وزي��ر الداخلية
نهاد المشنوق «إلصراره على إجراء االنتخابات البلديّة في
مواعيدها المحدّدة ،وإدارته لهذا االستحقاق االنتخابي في
الجولة األولى بطريقة ممتازة وحياديّة».
وبارك «ألهالي البقاع ،كل البقاع الغربي ،وراشيّا واألوسط
والشمالي ،ولعرسال بشكل خاص ،ولمدينة بيروت على
هذه األجواء الحضاريّة واألخويّة التي سادت طوال العمليّة
االنتخابيّة» ،متمنّيا ً على «الفائزين باالنتخابات أن يقدموا
على التواصل مع إخوانهم الذين لم يحالفهم الحظ ،وعلى
الخاسرين أن يتجاوبوا وليتعاهدوا على التعاون معا ً من

أجل المصلحة المشتركة لمدنهم وقراهم».
وسأل« :اآلن ،أليس من الجائز أن نسأل السلطة وزارة
ونوّابا ً ،كيف يمكن أن تت ّم االنتخابات البلديّة في موعدها
من دون حصول أيّ حادث يُذكر ،ولم يكن ممكنا ً أن تجري
االنتخابات النيابيّة في موعدها من دون اللجوء إلى التمديد
المشؤوم؟ وهل سنصل إلى االستحقاق النيابيّ اآلتي ونعود
التوصل إلى اتّفاق حول
ّ
في العام المقبل إلى معزوفة عدم
قانون االنتخاب ألنّ الفترة الزمنية التي امتدّت أكثر من عشر
سنوات لم تكف؟».
وقال« :لقد وعدنا أهالينا في البقاع وفي كافة المناطق
اللبنانية أن نكون على مسافة واح��دة من الجميع وأن
نشجِّ ع على التحالفات ،وقد التزمنا بذلك في المرحلة األولى
وسنستمر بااللتزام في كافّة المناطق األخرى في المراحل
الالحقة إن شاء الله».
بدوره ،تحدّث دياب عن أهمية التعليم المهني وتطويره
وتحديث أعمال المديرية ،وحيّا «المتقاعدين أصحاب
العطاءات الكبيرة في مجاالت التربية والتعليم» ،متوجّ ها
إليهم بالقول« :إذا أردتم التثبيت فطالبوا بعبد الرحيم مراد
وزيرا ً».
يقصر بذلك» ،الفتا ً إلى أنّ
وأكّد أنّ «الوزير بو صعب لم ّ
«القانون الخاص بمباراة محصورة يحتاج إلى تشريع
مجلس نوّاب ،بينما المباراة المفتوحة تحتاج إلى مجلس
وزراء فقط ،وحينها سيُحرم الكثيرون ممّن تجاوزوا
السن».

تكريم عائلة الأ�سير �سكاف
في مخيم نهر البارد
ك ّرمت «حركة التح ّرر الوطني
الفلسطيني – فتح» عائلة األسير
يحيى سكاف باحتفال أُق��ي��م في
صالة الربيع في مخيم نهر البارد
حضرته مسؤولة العمل االجتماعي
ف��ي ح��رك��ة ف��ت��ح آم���ال الخطيب،
مسؤول الحركة في الشمال محمد
ف��ي��اض ،رئ��ي��س ل��ج��ن��ة أص��دق��اء
األسير يحيى سكاف جمال سكاف
على رأس وف��د ،ومم ّثلو الفصائل
الفلسطينيّة وأب��ن��اء مخيم نهر
البارد.
توجهت
وألقت الخطيب كلمة،
ّ
فيها بالتحية إل��ى األسير سكاف
وع��ائ��ل��ت��ه ال��ت��ي ت��ق��ف إل���ى جانب
الشعب الفلسطيني وقضيّته في
المحافل النضاليّة كا ّفة ،وعرضت
نبذة عن األسير سكاف قائل ًة« :أيّ
أس��ي � ٍر أن��ت ي��ا يحيى ال���ذي آمنت
بقضية ش��ع��ب ،فكسرت ال��ح��دود
الجغرافية من أجل تلك القضية،
ف��أل��ف تحية وت��ح��ي��ة ل��ك ي��ا اب��ن
بحنين والشمال ولبنان ،فأنت يا
يحيى من القالئل الذين سيخلّدهم
ال��ت��اري��خ وسنبقى راف��ع��ي��ن ل��واء
تحريرك ورفاقك حتى تعود إلى

سكاف يتسلم لوحة القدس
الحرية».
وقدّمت الخطيب وفيّاض لوحة
القدس لجمال سكاف تكريما ً لعائلة
األسير سكاف.
وشكر جمال سكاف باسم عائلة
وأص��دق��اء األس��ي��ر يحيى سكاف
لحركة فتح التكريم ،مؤ ّكدا ً متابعة

المسيرة التي بدأها األسير سكاف
في مواجهة العدو الصهيوني منذ
أكثر من  37عاماً ،ومعاهدا ً الشعب
الفلسطيني على البقاء مع قضيّته
حتى تحرير ك��ام��ل فلسطين من
البحر إلى النهر ،وتحرير المقدسات
وآالف األسرى.

