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نتائج انتخابات الجبل :فوز كا�سح لـ«الوفاء والتنمية والإ�صالح» في ال�ضاحية
و«الوطني الحر» يفوز بق�ضاء بعبدا وجونية وال�شوف و«الديمقراطي» بال�شويفات
ب��دأت نتائج المرحلة الثانية م��ن االنتخابات البلدية
واالختيارية ف��ي محافظة جبل لبنان بالظهور بواسطة
الماكينات االنتخابية لألحزاب ،وقد أسفرت عن فوز كاسح
لتحالف ح��زب الله وحركة أم��ل والتيار الوطني الحر في
الضاحية الجنوبية لبيروت ،وكذلك للتيار الوطني الحر في
العديد من مدن وبلدات الجبل وال سيّما في جونية.

قضاء بعبدا

في الضاحية الجنوبية ،ف��ازت لوائح «الوفاء والتنمية
واإلص�ل�اح» المدعومة من ح��زب الله وحركة أم��ل والتيار
الوطني الحر ،وبكامل أعضائها في الغبيري وح��ارة حريك
وبرج البراجنة.
في بلدة بعبدا  -اللويزة – الفياضية ،ت��و ّزع الفوز في
االنتخابات البلديّة بين الئحتين ،ففاز من «الئحة أرضنا
بيتنا»  8أعضاء ،هم :أنطوان الياس الحلو ( 1357صوتاً)،
فريد الياس القصيفي ( 1356صوتاً) ،دوري عبدو األسمر
رحال ( 1344صوتاً) ،سنتيا
( 1348صوتاً) ،زياد جورج ّ
أحمد رياض األسمر ( 1225صوتاً) ،شوقي لويس فياض
( 1205أص��وات) ،الياس عبده بو خليل ( 1130صوتاً)،
ونايف جورج رزق الله (  1008أصوات).
وفاز  7من الئحة بعبدا  -اللويزة (أنطوان وجيه الخوري
الحلو) بيار شفيق أبي راشد ( 1247صوتاً) ،عبده جرجس
معتوق ( 1224ص��وت �اً) ،ج��وزف حبيب بو ن��ادر (1202
صوتاً) ،جيرار كميل الحلو ( 1173صوتاً) ،أنطوان خوري
الحلو ( 1161صوتاً) ،ساندرا موريس األسمر ( 1137صوتاً)
ونايف جورج رزق الله ( 1008أصوات).
في بلدة الحدت  -ح��ارة البطم – سبنيه ،ف��ازت الئحة
«تضامن شباب الحدت» المدعومة من التيار بـ 4154صوتا ً
أي بنسبة  ،68%بينما حصلت الئحة وحدة الحدت برئاسة
الدكتور أنطوان كرم المدعومة من «القوات اللبنانية» وحزب
الكتائب على  1972صوتا ً بنسبة .32%
وفازت في كفرشيما «الئحة كفرشيما الغد» المدعومة من
«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» ،وبحسب نتائج
الفرز في أقالم االقتراع ،حصلت الالئحة على  12مقعدا ً مع
تسجيل خرق من «الئحة كفرشيما» بثالثة مقاعد.
وفازت الئحة «الحوار والقرار» في الحازمية بكامل أعضائها
برئاسة رئيس البلدية الحالي جان األسمر.

الشوف وعاليه

في دير القمر ،فازت الالئحة المدعومة من «التيار الوطني
الحر» و«القوات اللبنانية» مقابل الالئحة المدعومة من رئيس
حزب «الوطنيين األح��رار» النائب دوري شمعون والوزير
السابق ناجي البستاني .كما فاز التيار أيضا ً ببلديتي المشرف
والدامور في الشوف ،وبلدية المنصورية في عاليه.
وأعلن الحزب «الديمقراطي اللبناني» عن فوز الئحة «قرار
العائالت» المدعومة من ِقبَله في بلدة الشويفات بـ 15مقعدا ً
من أصل  18بمواجهة الالئحة المنافسة المدعومة من الحزب
التقدّمي االشتراكي والحزب الشيوعي والمجتمع المدني .كما
فاز بتسع مقاعد اختيارية من أصل تسعة.
وفاز الحزب الديمقراطي أيضا ً باللوائح المدعومة من قِبله في
بلداتوقرىكفرمتى،بيصور،بشامون،إغميد،عيتاب،كفرنبرخ،
خريبة المتن ،بعورته ،البساتين ( 6أعضاء للديمقراطي من
أصل  ،)9بخشتيه ،القرية ،غريفة ،مجدلية (مختار) ،عرمون (6
مقاعد للديمقراطي من أصل  15مقعدا ً و 3مخاتير).
كما فازت اللوائح المدعومة من الحزب الديمقراطي والتقدّمي
االشتراكي في الرملية ،كفرفاقود ،كفرحيم ،الغابون ،قرنايل،
بعقلين ،بدغان ( 5أعضاء للديمقراطي مقابل  4لالشتراكي)،
صوفر (مخاتير).
وف��ازت الالئحة بكامل أعضائها والمدعومة من الحزب
الديمقراطي اللبناني والحزب السوري القومي االجتماعي

والتقدمي االشتراكي في كفرحيم ،فيما ف��از تيار التوحيد
العربي في بلدة الجاهلية.
من جهته ،أعلن الحزب التقدمي االشتراكي عن فوزه في
بعقلين ،ودميت ،عماطور ،وعين زحلتا وعين قني ،بقضاء
الشوف.
في مجدلبعنا فازت «الالئحة الوفاقية إلنماء مجدلبعنا»
برئاسة روزبا عبد الخالق بـ 9مقاعد من أصل .12
في الزعرورية ،فازت «الئحة المحبة واالنتماء» برئاسة
رئيس البلدية سالم محمود عثمان ،وض ّمت :غسان نصر
الدين ،جميل الزين ،خضر أبو ضاهر ،عبد الحليم الغندور،
موريس رزق ،وسيم صالح ،نبيل الزين ،علي فهد نصر الدين،
كامل أبو ضاهر ،حسن شمس الدين ،وأحمد أبو ضاهر من
الالئحة األخرى المنافسة .وخرق الالئحة أحمد أبو ضاهر.
في بلدة حصروت ،فازت الئحة رئيس البلدية األسبق طارق
الخطيب كاملة.
وفي شحيم ،فاز من الالئحتين «إنماء شحيم التوافقية»
و«الئحة شحيم ضيعتنا» كل من سمير محمد الحجار ،جمال
نجيب صعب ،ميساء محمد عبد الحميد ،محمد أمين شحادة،
عماد نسيب ف��داح ،أحمد محمد ف��واز ،محمد ميعاذ الحاج
شحادة ،سامي أحمد عبدالله ،محمد زهير يونس ،يحيى محمد
شحادة ،زياد خليل الحجار ،غازي حسن عبس ،بالل أحمد
الحاج ،إياد عويدات عويدات ،علي غازي مراد ،زيدان الصغير،
علي شكيب الحاج شحادة وغسان محيي الدين شعبان.
وفي داري��ا ،فاز من الالئحتين المتنافستين كل من :علي
فياض ،محمد درويش ،باسم بصبوص ،هاني سرحال ،كميل
حسن ،ضاهر سرحال ،ضاهر الجزار ،عبد الناصر سرحال،
محمد بارود ،وسيم حسن ،حسام سرحال ،طارق أبو شقرا،
حمزة بصبوص ،زاهر رحال ورياض بصبوص.
وفي بلدة مزبود ،فازت الئحة التغيير بعشرة أعضاء من
أصل  12وه��م :رشيد محمود ،حسين حبنجر ،وائ��ل سيف
الدين ،عبد القادر عبد القادر ،ربيع خالد ،ف��ادي شحادة،
محمد أحمد شحادة ،رضوان عبس ،وليد جمال الدين ويحيى
ّ
المرشحان من الالئحة المنافسة،
عاشور .فيما خرق الالئحة
وهما :العميد المتقاعد منير طعمة وفادي الشيب.
وفي بلدة عين الحور ،فازت «الئحة عين الحور للجميع»
برئاسة رئيس البلدية الحالي أنطون الهاشم ،وض ّمت حبيب
رامز الهاشم ،إيلي ريمون مسعود ،رفيق يوسف القزي ،بسام
نهرا الهاشم ،سمير أسعد فارس ،حسيب كميل مسعود ،شربل
يوسف عبود ،سميح سعيد الهاشم وأنطوان ملحم الهاشم.
وفي الدبية ،فاز من الالئحتين المتنافستين كل من :نبيل
كميل البستاني ،الياس سليم البستاني ،ريتا سامي البستاني،
كمال البستاني ،مرسيل البستاني ،طوني متري ،بشير عون،
الياس العلية ،روني حنا ،روي القزي ،جورجيت البستاني
وفادي البستاني.
وفي بعاصير ،فازت الئحة رئيس البلدية أمين رامز القعقور،
وض ّمت :علي محمود القعقور ،وفيق علي أبو صالح ،كمال علي
أبو صالح ،سليم عبد الحاج ،إبراهيم يوسف حمزة ،سمير
فوزي مهدي ،مالك محمد القعقور ،خالد محمود نصر الدين،
محمد يوسف خريس ،طانيوس أديب القزي ،إميل جرجس
القزي ،والمخاتير :قاسم مصطفى حمزة ،دياب محمد القعقور،
واألع��ض��اء االختيارية :أحمد أمين القعقور ،يونس محمد
القعقور ،رفيق محمد حمزة.
وفي حارة بعاصير ،فاز المختار موريس البستاني.
فازت الئحة «الوحدة واإلنماء» في بلدة المغيرية ،وض ّمت:
محمد محمود حمادة ،شفيق محمود زنكر ،رشيد علي حمود،
زياد محمد خالد ،خالد إبراهيم سالمة ،عبد الغني محمد حمادة،
علي محمد حمادة ،محمد أحمد عابدين ،سعيد إبراهيم ضومط،
سمير قاسم ضاهر ،عساف فريد منصور ومحمد إبراهيم.
وفي دلهون ،فازت الئحة دلهون برئاسة رئيس البلدية علي
أبو علي كاملة ،واألعضاء :حسن سعيد ،سليم المعلم ،نظير
سرحال ،محمد أحمد منصور ،سعيد حسين سرحال ،يحيى

حسن سرحال ،عبد الكريم محمد قاسم ،عمر محمود يونس،
حسن خليل ضو ،سعيد محمد البلبل وفراس المعلم ،والمختار
علي حسين حسين.
وفي بلدة عانوت ،فازت الئحة رئيس البلدية عواد عواد
ّ
مرشحين اثنين من الالئحة المنافسة ،وهما:
كاملة بخرق
دروي��ش الحاج وم��روان إسماعيل ،وض ّمت أسماء الالئحة
الفائزة :عواد ع��واد ،فريد يوسف السيد ،كنعان محمود بو
كنعان ،أسامة حمود أبو عقل ،محمد حسين فخر الدين ،همام
العظمي ،إبراهيم شبير ،غسان ياسين ،حسن فارس ومحمد
نجيب مراد.
وفي بلدة البرجين ،فازت الئحة «إنماء البرجين» كاملة
بخرق ّ
مرشح واحد من الالئحة المنافسة ،وض ّمت :عدنان بو
عرم ،محمد فؤاد ياسين ،محمد معروف ياسين ،جواد خضر
أسعد ،نجيب سليم ياسين ،مصطفى وهبي الشامي ،محمد
أديب بو عرم ،عبدالله سعيد بو عرم ،إسماعيل نمر محمود،
ّ
والمرشح من الالئحة
ماريو نمر لطفي ،شربل أسعد معوض،
المنافسة أمين مطانيوس لطفي.
وف��ي برجا ،ف��ازت الئحة «برجا تجمعنا» ،وه��ي ُش ّكلت
من «الجماعة اإلسالمية» ورئيس بلدية برجا نشأت حمية
والعائالت ،وفازت بـ 15مقعدا ً من أصل  ،18وخرقت الالئحة
المنافسة التي يدعمها الحزب التقدمي االشتراكي العميد
المتقاعد حسن سعد ،ووجدي الغوش وأسامة محمد المعوش.
وف��ازت في الوردانية الالئحة المدعومة من «حزب الله»
وحركة «أمل» ،وض ّمت :أدهم يحي عجور ،أسامة محمد عيد،
بالل علي بيرم ،حسن حسين أبو سلمان ،حكمت محمد الحاج،
رامي جعفر عبدو ،على قاسم الحاج ،علي يوسف بيرم ،محمد
جوهر بيرم ،همام محمد الحاج ،هثيم علي شمس ،وخرق
الالئحة رئيس البلدية السابق حسين مصطفى.
كما فازت «الئحة اإلنماء المستمر» في بلدة مزرعة الضهر -
الشوف ،برئاسة رئيس البلدية الحالي رئيس اتحاد بلديات
إقليم الخروب الجنوبي المحامي حسيب جميل عيد ،وهي
مدعومة من جميع عائالت البلدة.

كسروان وجبيل

فازت الئحة «كرامة جونية» باالنتخابات البلديّة في جونية
برئاسة جوان حبيش بــ 14عضواً ،فيما فاز من الئحة «جونية
التجدّد» كل من فؤاد ب��واري وسيلفيو شيحا وف��ادي فياض
ورودريغ فينيانوس ،بحسب نتائج غير رسميّة.
ف��ي طبرجا – كفرياسين ،ف��ازت الئحة «إن��م��اء طبرجا
كفرياسين» بسبعة مقاعد والئحة «وح��دة القرار لإلنماء»
بخمسة مقاعد من أصل  12مقعداً.
وف��ي ح��االت ،ف��ازت الئحة «ق��رار ح��االت» برئاسة رئيس
البلدية الحالي شارل نجيب باسيل بكامل أعضائها ،مدعوما ً
من آل باسيل والعائالت.
في جبيل ،فازت الئحة «عمشيت بيتي» برئاسة الرئيس
الحالي للبلدية أنطوان عيسى ،بكامل أعضائها ،وهي مدعومة
من حزب «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر والعائالت.

المتن

وفازت «الئحة الشوير  -عين السنديانة  2016اإلنجاز قوة»
المدعومة من وزير التربية الياس بو صعب والحزب السوري
القومي االجتماعي بكامل أعضائها البلدية واالختيارية.
في بعبدات ،ف��ازت الئحة «لبعبدات» برئاسة الدكتور
هشام لبكي ،وشكرت الالئحة في بيان «جميع من قام بدعمها
وتأييدها» ،ون ّوهت «بالتنافس الديمقراطي الذي عبّر عن غيرة
أهلنا لخدمة بلدتنا».
وأ ّك��دت الالئحة «انفتاحها التا ّم ،وم ّد يدها للتعاون مع
الجميع من دون استثناء» .وشكرت «الرئيس إميل لحود
والنائب الدكتور سليم سلهب وحزبي «القوات اللبنانية»
وخصت «بالشكر الكبير عائلة النائب
و«الكتائب اللبنانية»،
ّ
والوزير السابق نسيب لحود».

وأعلن رئيس بلدية عين الريحانة المهندس فانسون
البستاني عن فوز الئحة «الشراكة ومتابعة اإلنماء».
في بكفيا ،ف��ازت الئحة «س��وا لإلنماء» في بكفيا برئاسة
نيكول الجميل.

«أمل»

وشكرت اللجنة المركزية لالنتخابات البلدية واالختيارية
في حركة «أم��ل» أهلها وجماهيرها في محافظة جبل لبنان
«على الجهد الذي بذلوه ،وعلى المستوى العالي من االلتزام
والوفاء الذي أظهروه في االنتخابات البلدية واالختيارية في
مرحلتها الثانية ،وتجديدهم الثقة بلوائح التنمية والوفاء التي
هي عنوان التحالف بين حركة «أمل» و«حزب لله» والعائالت
الكريمة في بلدات الجبل والضاحية الجنوبية».
كما شكرت القوى األمنية والعسكرية ووسائل اإلع�لام
والموظفين اللوجستيين والدفاع المدني وفرق الكشافة« ،التي
واكبت هذه االنتخابات لتكون على الصورة التي تظهّرت عليها
قي والحضارة وااللتزام والمسؤوليّة».
من ال ّر ّ
وأعلنت اللجنة نتائج محافظة جبل لبنان على الشكل
التالي:
قضاء الشوف:
 الوردانية :فوز «الئحة التنمية والوفاء». جون :فوز «الئحة التنمية والوفاء». -الجية :فوز «الئحة التنمية والوفاء».

قضاء عاليه

 كيفون :فوز «الئحة التنمية والوفاء».قضاء المتن:
 -مجدل ترشيش :تزكية.
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 سن الفيل :مختار حركة «أمل» خليل أمهز. برج حمود :عضو بلدي لحركة «أمل».قضاء كسروان:
 المعيصرة :تزكية «الئحة التنمية والوفاء». الحصين :فوز «الئحة التنمية والوفاء».قضاء جبيل:
 المغيري :الالئحة المدعومة من حركة «أمل». مزرعة السيّاد :الالئحة المدعومة من حركة «أمل». حجوال :تزكية «الئحة التنمية والوفاء». أفقا 5 :حركة «أمل» و« 3حزب الله» و 4مستقلين. السا :البلدية ُتركت للعائالت .مختاران لحركة «أمل» همافواز عيتاوي ومهدي المقداد.
 علماتُ :تركت للعائالت ،وجاءت النتيجة  7حركة «أمل»و« 7حزب الله» و 1مستقل  -مختار لحركة «أمل» هو حميد
عواد.
 الحصونُ :تركت للعائالت. مشانُ :تركت للعائالت. رأس قسطا :فوز الالئحة المدعومة من حركة «أمل». بشتليداُ :تركت للعائالت.كما فازت لوائح «التنمية والوفاء» المدعومة من «أمل»
و«ح��زب الله» والعائالت في ح��ارة حريك والغبيري وبرج
البراجنة ،وفازت بالتزكية بلدية المريجة ،كما فاز عدد من
المخاتير المدعومين من حركة «أمل» في برج البراجنة.
وختم البيان« :إنّ اللجنة المركزيّة تعاهد األهل أ ّنها ستبقى
إلى جانبهم بعد االنتخابات لمواصلة مسيرة اإلنماء ورفع
الحرمان عن هذه المناطق برعاية وتوجيه من الرئيس نبيه
ب ّري ،وبمساعدة من مكتب الشؤون البلدية واالختيارية في
حركة أمل من أجل تطوير العمل البلدي في كل لبنان».

«القومي» يعلن فوز المزيد
من اللوائح البلدية المدعومة منه في الجبل
أعلن الحزب السوري القومي االجتماعي فوز اللوائح البلدية المدعومة منه ،في عدد من قرى وبلدات المتن الشمالي
والمتن األعلى.
وقد أتت النتائج في المتن الشمالي على الشكل التالي:
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في المروج.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في مرجبا.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في ضبية كاملة.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في القعقور.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في بسكنتا  8من أصل .15
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في ديك المحدي (تزكية).
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في زرعون (تزكية).
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في مجدل ترشيش (تزكية) ،وفوز مختار قومي.
فوز القومي ماهر الرياشي بعضوية المجلس البلدي في الخنشارة (خرق الالئحة المنافسة).
فوز مختارين قوميين في جل الديب.
وفي المتن األعلى أتت النتائج كما يلي:
فوز الالئحة التي ش ّكلها «القومي» في بعلشميه  8من أصل .12
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في العبادية .وفوز مختار قومي.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في قبيع.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في فالوغا.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في بزبدين.
فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في قرنايل .وفوز مختار مدعوم من «القومي».
فوز قوميين اجتماعيين لعضوية المجلس البلدي في بمريم وكفرسلوان.
كذلك أعلن الحزب القومي فوز اللوائح البلدية المدعومة منه في بيصور ومجدلبعنا وعدد من المخاتير .أ ّما في بلدة
المشرفة فقد فازت الئحة توافق العائالت المدعومة من أحزاب البلدة.

تح�ضيرات النتخابات الجنوب والنبطية ومزيد من لوائح التزكية

توا�صل �إعالن اللوائح في الجنوب والنبطية تمهيد ًا لخو�ض االنتخابات البلدية واالختيارية في المحافظتين الأحد
وفي السياق أعلن رئيس «المنظمة اللبنانية
للعدالة» الدكتور علي الشيخ ع ّمار تشكيل الئحة
«أح��رار صيدا» رسمياً ،في مؤتمر صحافي عقد
في بلدية صيدا ،وهي الئحة غير مكتملة وتضم
إضافة إلى الشيخ عمار ثمانية أعضاء هم :الشيخ
يوسف خليل مسلماني ،الشيخ محيي الدين
محمد عنتر ،خالد محمد علي الديماسي ،حسام
الدين محمد ناصر ،حسن محمد عوكل ،علي ماهر
االسكندراني ،محمد نزير بهيج النعماني وزينب
كيوان ،وقد تغيب عن المؤتمر ناصر بداعي السفر
واالسكندراني بسبب العمل.
وأوج���ز ع � ّم��ار أب��رز النقاط التي يركز عليها
البرنامج االنتخابي وه��ي« :إص�لاح المؤسسة
البلدية وتمكينها من تلبية حاجات مدينة صيدا،
لتكون في خدمة المجتمع وجميع أبنائه ،المحافظة
على الطابع اإلس�لام��ي واالخ�لاق��ي والحضاري
للمدينة واإلهتمام بالشؤون التربوية والثقافية
واالج��ت��م��اع��ي��ة والصحية وال��ري��اض��ة وإص�لاح
الطرقات والمرافق العامة».
وقال« :إننا نخوض هذه االنتخابات على أساس

بلدي إنمائي وسياسي أيضاً ،إذ نرفض الظلم الذي
يلحق بالغسالميين ونطالب باالفراج عن جميع
الموقوفين األبرياء».
أُقيم في النادي الحسيني لبلدة أرنون احتفال،
ت� ّم خالله اإلع�لان عن «الئحة التنمية والوفاء»
لالنتخابات البلدية واالختيارية في البلدة ،وذلك
في حضور رئيس البلدية فواز قاطباي ،المف ّوض
العام السابق ّ
لكشافة الرسالة اإلسالمية في لبنان
حسن حمدان ،عضو قيادة «حركة أمل» في إقليم
الجنوب رئيس الماكينة االنتخابية للحركة في
البلدة الشيخ محمود قاطباي .وض ّمت الالئحة7 :
مرشحين عن «حركة أمل» ،هم :فواز قاطباي رئيسا ً
ّ
للبلدية ،واألعضاء حسين يحيى المسلم ،يوسف
محمد توبة ،أيمن حسن الماروني ،علي عبدالله
خروبي ،علي أمين حمدان ،ومحمود العبد الحسن.
وعن «حزب الله» ّ 5
مرشحين ،وهم :محمد علوية
ماروني نائبا ً للرئيس ،قاسم محمد عجمي حسين
عفيف حمدان ،محسن عبد الكريم عجمي ،ومصطفى
ّ
والمرشحين للمخترة عن «الحركة»
محمود علّيق
المختار علي غ��زال ،وعن «الحزب» حسن محمد

دربا�س عر�ض والخازن لالنتخابات البلدية

استقبل وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس،
رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
وديع الخازن ،يرافقه عضو الهيئة التنفيذيّة في
المجلس ميشال متى.
وقال الخازن« :تش ّرفنا بلقاء الوزير درباس،
وت��داول��ن��ا ال��م��س��ار ال��دي��م��ق��راط��ي ال���ذي سلكته
االنتخابات البلديّة واالختياريّة بنجاح يُه ّنأ عليه
وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق ،أل ّنها استطاعت
العبور إلى خواتيمها الديمقراطية ،مؤ ّكدين أنّ هذا
االستحقاق ال يق ّل شأنا ً عن االنتخابات التشريع ّية

بعد إت��م��ام االستحقاق الرئاسي وإق���رار قانون
انتخابات نيابيّة جديد يراعي التمثيل الصحيح
ّ
لفك أس��ر المواطن من قيود الماضي المجحفة،
التي تجاهلت حقوق اللبنانيين في التعبير عن
خياراتهم وطموحاتهم السياسية القائمة على
تداول السلطة».
أضاف« :كما أثنينا على النشاط الذي يقوم به
الوزير درباس في الحقل االجتماعي واإلنساني،
رغم الصعوبات التي يواجهها في هذه الظروف
الدقيقة التي يمر بها المواطن اللبناني».

خروبي ،والعضوين الفائزين للمجلس االختياري،
عن الحركة محمد فايز عجمي ،وعن الحزب إبراهيم
محمد العجمي.
فازت الئحتا بقسطا وكفر شالل بالتزكية.
أعلن قائممقام صور جفال فوز بلدية حانويه
المدعومة من «حركة أمل» و«حزب الله» والعائالت
بالتزكية ،وتض ّم  12عضوا ً وهم :قاسم محمد كفل
رئيساً ،مصطفى محمد بزون نائبا ً للرئيس ،حسن
عارف تاج الدين ،وجيه قاسم كرشت ،مريم محمد
سقسوق ،علي إبرهيم تاج الدين ،إسماعيل خليل
خاتون ،محمود عبد السالم شمس الدين ،عبد
ال��رس��ول الصايغ ،عباس نجيب ياسين ،محمد
عبدالله سلمان وعلي حسن طحيني.
كما فاز مختارا البلدة بالتزكية ،وهما :حبيب
حسن سعد وكمال محمد كفل.
فازت بلدية بنعفول بالتزكية ،والمدعومة من
حركة «أم��ل» و«ح��زب الله» ،وهي مؤ ّلفة من 12
مقعداً ،توفيق الرز رئيساً ،سعد بدوي نائبا ً للرئيس،
أ ّما األعضاء فهم :علي شبو ،محمد الخنسا ،علي
كسرواني ،محمد كحيل ،يوسف يونس ،سهيل عبد
النبي ،أحمد فرحات ،يوسف درويش ،علي حمدان،
والسيدة رشا أبو غزالة.
فازت بلدية خربة سلم بالتزكية بالتوافق بين
«ح��زب الله» وحركة «أم��ل» ،بعد انسحاب بقيّة
المرشحين لصالح الئحة «الوفاء والتنمية لخربة
سلم» ،وهي على الشكل التالي :حسين علي ماجد
حسان أحمد دب��وق (نائبا ً للرئيس)،
(رئيساً)،
ّ
واألعضاء هم :محمد عبدالله رحال ،طارق حسين
طويل ،علي خليل ش��ري ،ب�لال علي ح��رب ،علي
محمود سعد ،إبراهيم نجيب نور الدين ،محمد نبيه
شعبان ،سمير كايد ناصر ،محمود يوسف نور
الدين ،غسان محمد فتوني ،مصطفى عقيل شري،
كمال سليم ماجد ومحمد علي حمود.
ومجموع أعضاء البلدية هو  15عضواً.
أع��ل��ن رئ��ي��س بلدية ج��دي��دة مرجعيون رجل
األعمال المهندس آمال عيسى الحوراني من دارته
في مرجعيون ،الئحة «معا ً إلنماء الجديدة» مكتملة،
ولم تنافسها أي الئحة.
وتض ّم «معا ً إلنماء الجديدة» إلى الحوارني،
كالً من :نائب الرئيس سري لبيب غلمية  -حسان
ج��ورج عبال  -ه��ادي شاهين ال��خ��وري  -خليل
غطاس أبو مراد – فرحان اسكندر بركات  -سمير
أمين عفيف  -ميشال ع��زت راش��د  -نقوال إميل
الطيّار -ع��ادل شفيق نوفل  -فاتنة أمين بكار -
كريم ممدوح جبار  -إيلي سيمون أبو مراد  -بسام
إدمون عيد  -حسين رشيد رشيد.
وأش���ار ال��ح��وران��ي ف��ي ب��ي��ان ،إل��ى أنّ برنامج
عمله «يعكس شعارنا «قلّة الكالم وكثرة األفعال»
للمرحلة الجديدة ،وهو السعي الفعلي لموضوع
أرهقه كثيرا ً كما ق��ال ،ويتم ّثل بإيجاد حل مالئم
لمسألة النفايات الصلبة ،وتنفيذ مشروع كبير
وإقامة معمل فرز حديث ومتطور».
وت��ط � ّرق ال��ح��وران��ي ف��ي برنامجه االنتخابي

الحوراني متوسطا ً أعضاء الئحة «معا ً إلنماء الجديدة»
الجديد ،إلى موضوع تطوير واستحداث الصرف
الصحي ،وزيادة االستثمار في هذا المجال ،وتأهيل
البُنى التحتية ،وإقامة صرح كبير لقصر العدل في
حي المدارس أعالي البلدة ،وبناء جديد لمصلحة
المياه ،إلى مراكز رسمية كتعاونية موظفي الدولة،
العدلي ،ومكاتب تمثيليّة لوزارتي العمل
والسجل
ّ
والصناعة ومصلحة المياه.
وختم قائالً« :أنتم تعرفون إنجازاتنا ،والمثل
يقول «كيفهن والدك ،هياهن قدّامك» ،وعلى أساسه
يكون منطلقنا في المجلس البلدي الجديد».
وف��ي الختام ،ت � ّم التقاط ال��ص��ورة التذكارية
ألعضاء الالئحة مكتملة.
تم اإلع�لان في بلدة درب السيم  -شرق صيدا
عن المرشحين للمقعد االختياري عساف إبراهيم
صادر والياس فوزي نجم وأعضاء المجلس ،وهم:
شربل لويس نجم ،نخلة عطا عطا ،وحنا جورج
جرجورة.
ويشار إلى أن هؤالء المرشحين تدعمهم الئحة
«القرار الحر» المكتملة بأعضائها ال12ـ برئاسة
ابراهيم باسيل التي أعلن عنها سابقاً.
أُعلنت الئحتان انتخابيّتان في بلدة كفرشوبا،
األول��ى برئاسة رئيس البلدية الحالي الدكتور
قاسم القادري ،والثانية غير مكتملة برئاسة ع ّزات
القادري.
فازت بلدية بليدا بالتزكية ،المدعومة من «حزب
الله» وحركة «أمل» والحزب الشيوعي اللبناني.
أُعلنت في بلدة عيناثا في قضاء بنت جبيل،
الئحة «ال��وف��اء لعيناثا» برئاسة السفير أحمد
إبراهيم ،والتي ضمت تسعة أعضاء هم :شريفة
النمر ،كامل خنافر ،ناصر نصرالله ،يوسف وهبي،

(رانيا العشي)
أج��ود سمحات ،إسماعيل بسام ،أك��رم الج ّمال و
جميل جعفر.
وتال بيان الترشيح إبراهيم وق��ال »:نحن من
أبناء ه��ذه الضيعة ،غايتنا خدمتها ،ونحن من
خارج االصطفاف السياسي ،وقد ألفنا هذه الالحة
وسميناها « الئحة الوفاء لعيناثا» ،والتي تتضمن
مرشحين مشهودا ً لهم بالكفاءة والنزاهة والشفافية
وحب العمل والخدمة العامة».
فوجئ عدد من المرشحين لالنتخابات البلدية
واالختيارية في قضاء النبطية ،بعد تراجعهم عن
ّ
ّ
الترشح البالغة 500
الترشح ،بحسم قيمة تأمين
ألف ليرة بذريعة عدم س��داد رس��وم ضرائب عن
أمالك مبنيّة أو غيرها ،التي لم ُتسدّد عن سنوات
ماضية.
واع��ت��ب��روا «أنّ مبلغ الخمسماية أل��ف ليرة
المدفوعة عن تقديم الطلب هي أمانة مودعة لدى
المالية» ،وسألوا «هل تسمح األنظمة والقوانين
ّ
الترشح
المرعية اإلج��راء بمصادرة أموال طلبات
لتحصل الدولة الضرائب التي لم ُتسدّد ،ولماذا هذا
ِّ
التأخير في االستحصال عليها من أصحابها في
حينه؟».

الشمال

ت��واص��ل ت��واف��د المرشحين لتقديم طلبات
ترشحيهم لعضوية المجالس البلدية واالختيارية
في سراي حلبا الحكومي ،حيث يتابع محافظ عكار
عماد اللبكي كل الترتيبات االدارية المتصلة بإدارة
هذا االستحقاق التي تخوضه عكار للمرة االولى
كمحافظة.
وهناك  171بلدة وقرية عكارية يستعد أبناؤها

للمشاركة ترشيحا ً وإنتخاباً ،وبلغ عدد ناخبي
عكار لهذه االنتخابات حوالى  270أل��ف ناخب
النتخاب  128مجلسا ً بلديا ً و 287مختارا ً و 1479
عضو مجلس إختياري ،وقد بلغ مجموع األقالم
التي سيتم االقتراع فيها  967قلم إقتراع موزعين
على الشكل التالي 504 :أق�لام إختيارية و463
قلما ً بلدياً ،يستلزمون  1934موظفا ً إلدارة العملية
االنتخابية داخل هذه االقالم.
وتستمر عملية تقديم طلبات الترشيح ضمن
المهلة المحددة والتي من المفترض أن تنتهي عند
الساعة  12من منتصف ليل  18الشهر الحالي،
وقد بلغ عدد المرشحين لهذه االنتخابات في عكار
حتى اآلن  2691مرشحا ً بينهم  135مرشحة
موزعين على الشكل التالي :لعضوية المجالس
البلدية  2118مرشحا ً بينهم  121مرشحة ،لمركز
مختار  524مرشحا ً بينهم  8مرشحات ولعضوية
المجالس االختيارية  55مرشحا ً من بينهم 6
مرشحات.
أُعلنت الئحة في بلدة عين عكرين  -الكورة
برئاسة رئيس البلدية الحالي ف��ؤاد جرجس،
واألعضاء :جوزيف إسحق ،الياس إسحق ،رامح
يوسف ،إيلي طنوس ،ميراي العلم ،جورج بطرس،
جو يوسف ،روالن خ��وري ،وه��ي بحسب رئيس
البلدية مدعومة من العائالت.
أُعلنت الئحة «تضامن بصرما» في بلدة بصرما
في الكورة ،وهي برئاسة رئيس البلدية الحالي
إيلي صليبا ،وعضوية :أنطوان الحتي ،جوزيف
الشلفون ،جورج العلم ،مطانيوس نصير ،ريكاردو
 إميل الخولي ،سبيرو الطويل ،طاني ديب ،طانيصليبا.

