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الراعي في جنوب �أفريقيا � 5أيام

مزيد من اللوائح البلدية واالختيارية في الجنوب والنبطية
و�إقفال باب التر�شيح �شما ًال وفوز بلديات ومخاتير بالتزكية

وصل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
إلى جنوب أفريقيا في زيارة رعوية تستمر خمسة أيام،
يرافقه النائب البطريركي العام المطران بولس صياح
ومدير مكتب اإلعالم والبروتوكول المحامي وليد غياض.
وك��ان في استقبال الراعي في مطار جوهانسبورغ،
القائم بأعمال السفارة اللبنانية آرا خاتشادريان ،والسفير
السابق شربل إسطفان ،ورئيس عام جمعية المرسلين
اللبنانيين األب مالك بو طانوس ،والزائر الرسولي على
جنوب أفريقيا الخوراسقف سيمون فضول ،واألب المشير

3

فادي تابت ،ورئيس الرسالة المارونية في جنوب أفريقيا
األب بدوي حبيب ،واآلباء :موريس الشدياق ،جان يمين،
بيار الشمالي ،شربل حبشي ووفد من المؤسسة المارونية
لالنتشار.
ث ّم ترأّس الراعي قدّاسا ً في كنيسة سيدة األرز التابعة
لجمعية المرسلين اللبنانيين في جوهانسبورغ ،قبل
يتوجه إلى العاصمة بريتوريا حيث أقامت السفارة
أن
ّ
اللبنانية استقباال ً على شرفه ،حضره سفراء ومسؤولون
من أبناء الجالية اللبنانيّة.

دربا�س عر�ض �أو�ضاع النازحين مع وفد �أوروبي
ومواقف رف�ضت دعوة بان لتوطينهم
الئحة التنمية والوفاء في البازورية
 ش����دّد وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤونمجلس الن ّواب محمد فنيش ،على أنّ
«التحالف بين حزب الله وحركة أمل
يرتكز بشكل أساسي على قاعدتين
اثنتين ،األول��ى هي أن نحفظ الوطن
وخط المقاومة ونهجها ودورها ،وأن
نقف إلى جانبها في التصدّي للعدو
«اإلسرائيلي» ،وفي مواجهة مشاريع
القوى المستكبرة وأدواتها التكفيريّة
اإلرهابيّة .وأ ّما القاعدة الثانية فهي
ال��دف��اع ع��ن مصالح أهلنا ،والعمل
والسعي وبذل الجهد الموحد من أجل
تأمين كل ش��روط التطور والتنمية
لقرانا وبلداتنا ،وم��ا ع��دا ذل��ك يمكن
أن يكون تفاصيل ،فما يجمعنا هو
حماية ال��وط��ن وأم��ن أهلنا وتنمية
قرانا وبلداتنا ،والدفاع عن حقوقنا
ومصالحنا».
كالم فنيش جاء خالل رعايته حفل
إط�لاق «الئحة الوفاء والتنمية» في
بلدة جويا ،بحضور عضو المكتب
السياسي ف��ي حركة «أم���ل» عباس
عباس ،ال��ذي ش �دّد ب��دوره على أنذ
«التحالف بين حركة أمل وحزب الله
يؤ ّكد تثبيت الرؤية السياسية ألهداف
العملية االنتخابية ،باإلضافة إلى
العالقات الراسخة واالستراتيجية
والثوابت السياسية التي ال يزعزعها
أي فعل ،وأي عمل إلى أبد اآلبدين».
وتض ّم «الئحة الوفاء والتنمية»
في بلدة جويا  18مرشحاً ،هم :حسن
سعيد جشي ،حسين كامل فواز ،مفيد
خليل جعفر ،علي عبد جشي ،محمد
علي داي���خ ،غسان إح��س��ان لقيس،
ي��ون��س لطفي ف���واز ،نعمان هاشم
هاشم ،رمضان إبراهيم قلبك ،حسن
محمد نزال ،إبراهيم محمد حيدر ،رضا
أحمد خليل ،ناصر خضر جمال ،خضر
حسين صفوان ،حيدر خليل المصري،
موسى غانم شامي ،عبدالله عبد األمير
نور الدين ،حسين حسن قاسم.
 أقامت بلدة البازورية احتفاال ًفي حسينية البلدة ،إلع�لان «الئحة
التنمية والوفاء» المدعومة من «حركة
أمل» و«حزب الله» والحزب السوري
القومي االجتماعي وح��زب البعث
العربي االشتراكي ،في حضور مدير
مكتب النائب علي خريس حيدر جفال،
مسؤول العمل البلدي في حركة «أمل»
 إقليم جبل عامل علي ديب على رأسوفد من الحركة ،ناموس منفذية صور
في الحزب السوري القومي االجتماعي
عباس فاخوري برفقة وفد من الحزب،
رئيس بلدية البازورية علي سرور،
مم ّثلين عن حزب الله وحزب البعث
وحشد من أهالي البلدة وجوارها.
تخلّل االحتفال كلمة لحركة «أمل»
ألقاها ديب ،الذي لفتَ إلى أنّ «اال ّتفاق
بين ال��ح��زب والحركة غير مرهون
بمقعد اختياري أو مجلس بلدي أو
وزاري أو نيابي أو سلطوي ،إنما
عالقة سماوية ال ب ّ��د من المحافظة
عليها وعلى هذا اإلرث وهذه الثقافة،
أل ّنه بتكاتفنا انتصار للمقاومة على
أعداء الوطن واإلنسان».
وت��ح �دّث باسم ال��ح��زب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي حسن حسين
س��رور ،فلفتَ إلى «أهمية المحافظة
على معنويات المواطنين ،خصوصا ً
فئة الشباب منهم ،وتأمين المناخ
المالئم للبقاء في أرض الوطن ،فهذا
ما نصبو إليه وهذا ما يجب أن نكون
عليه في المرحلة القادمة ،ومحاولة
منا في تفعيل هذا ال��دور ال��ذي يجب
أن تلعب فيه البلدية دورا ً مه ّماً ،ألنّ
العمل السياسي إن لم يكن هدفه خدمة
المواطن فقد اتجاهه الحقيقي».
وقال« :تتقدّم مديرية البازورية في
الحزب السوري القومي االجتماعي
بنموذج جديد في اختيار الشباب
المتعلّم والمؤمن بقضايا المجتمع،
فلننهض بالبازورية ونقدّمها كنموذج
يليق بنا» ،معلنا ً «ترشيحه ضمن
الئ��ح��ة التنمية وال��وف��اء ف��ي بلدية
البازورية».
وألقى كلمة حزب البعث إياد سرور،
وختاماً ،كانت كلمة حزب الله ألقاها
موسى فريدي الذي لفتَ إلى «عنوان
التنمية والوفاء ال��ذي يفرض علينا
تسويات كبيرة ،فالتنمية ال تقتصر
على العمل الخدماتي في البلدية،
ب��ل تنمية مختلف ن��واح��ي الحياة
االجتماعية والثقافية وغيرها ،وتنمية
جيل الشباب وتوجيهه نحو العلم
والدين والثقافة ،وتحصين هذا الجيل
أمام ما يتع ّرض له من ُمفسدات».
وف��ي خ��ت��ام الحفل ،أع��ل��ن رئيس
بلدية البازورية علي س��رور أسماء
األعضاء في الئحة «التنمية والوفاء»،
وت��ض � ّم ك�ّل�اّ ً م��ن :بهيج محمد علي
الحسيني رئ��ي��س�اً ،م��وس��ى محسن
نصرالله نائبا ً للرئيس ،واألعضاء

(محمد أبو سالم)

القادري متوسطا ً أعضاء «الئحة النزاهة»
حسن حسين سرور ،فضل عبد الكريم
حدرج ،علي حسين عواضه ،عدنان
علي ديب ،يحي محمد ذياب ،محمود
أحمد دام��رج��ي ،حسين علي نسر،
حسين خليل عياش ،خليل إبراهيم
وطفا ،رض��ا محمد ج��واد نصرالله،
محمد إبراهيم ح��درج ،محمد حسن
سرور وحسين إبراهيم جفال.
أُعلنت الالئحة الثانية في مغدوشة،
تحت اسم «القدرة والفعل معاً» وهي
مكتملة ،مقابل الالئحة المدعومة من
«القوات اللبنانية» والتيار الوطني
ال��ح��ر» التي أعلنت سابقا ً برئاسة
رئيف يونان.
وت��ض � ّم الالئحة األع��ض��اء :كلود
الحايك ،عمر الناشف ،جهاد قطان،
رون���ي قسطنطين ،إي��ل��ي األع���راج،
عماد سمعان ،جوزيف رفول ،جوني
ع��ط��وي ،ج���ورج ال��ن��اش��ف ،ج��ورج
لحود ،فؤاد حنا ،جوزف يونان ،نبيل
الشباب ،جورج حكيم .وهي مدعومة
من رئيس البلدية السابق والنائب
ميشال موسى وعائالت.
 ت�� ّم اإلع�ل�ان ع��ن الئ��ح��ة «أب��ن��اءحبوش» المدعومة من حركة «أمل»
و«حزب الله» ،برئاسة رئيس البلدية
الحالي محمد حيدر مكة.
كما أُعلنت الئحة منافسة تض ّم
أربعة مرشحين مستقلين ،هم :وفيق
يونس مكة ،حسن محمد عبيد ،عباس
جميل كريم وفؤاد جميل نعمه.
 أع��ل��ن ال��وزي��ر ال��س��اب��ق شربلنحاس من مدينة صور الئحة «حركة
مواطنون ومواطنات» من  6مرشحين
لعضوية المجلس البلدي في صور،
وتض ّم الالئحة مجموعة من الشباب
المثقف مهندسين ورج���ال أعمال،
وه���م  :الرا ق��اس��م ،ع��ام��ر ح�ل�اوي،
محمد السريس ،حيدر ف��ارس ،دينا
حالوي وحسين فارس .وكان نحاس
والمرشحون وصلوا على متن باص
جال في عدد من المناطق الجنوبية
وفي أحياء وشوارع صور.
وألقى نحاس كلمة في المناسبة،
قال فيها« :بعد بيروت وجبل لبنان
والبقاع وصيدا نحن اليوم في صور،
ل ُتعلن «حركة مواطنون ومواطنات»
الئحتها من  6مرشحين».
أض���اف« :الهموم ال��م��وج��ودة في
صور تشبه كل الهموم الموجودة في
كل بلدات لبنان ،إ ّنما الجواب على
هذه الهموم ال يكون محل ّياً ،بل يكون

المرشح القومي حسن حسين سرور يلقي كلمته

(سعيد معالوي)
ببناء دولة في هذا البلد لتكون الناس
محمية أمام المخاطر التي نعيشها من
القلق واألمن والحياة اليومية والنزوح
والهجرة والدين ،والمداخيل .كل ذلك
يستوجب إقامة دول��ة فعلية مدنية
ديمقراطية عادلة وقادرة».
 أعلنت الئحة «النبطية للكل»ّ
مرشحيها لعضوية المجلس
أسماء
البلدي وبرنامجها االنتخابي في
م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ع��ق��دت��ه ف��ي جبل
ال���روي���س -ال��ن��ب��ط��ي��ة ،ف��ي حضور
ّ
المرشحين والناشطة االجتماعية
ّ
المرشح على
نعمت بدر الدين ،وتال
الالئحة يوسف تقش من «مواطنون
ومواطنات في دول��ة» بيان الالئحة
اإلن��م��ائ��ي وال��خ��دم��ات��ي وال��ث��ق��اف��ي
والتراثي ،والرياضي.
والمرشحون ه��م :محمد يوسف
سلوم ،الدكتورة سلمى نحلة ،يوسف
ت��ق��ش ،علي سليمان ب��دي��ر ومحمد
عفيف فران.
وأش��ارال��م��ت��ح�دّث ب��اس��م الالئحة
أ ّنها ستص ّوت للمرشحين المستقلين
الـ 11حتى لو كانوا خارج الئحتهم.
 أع��ل��ن العميد سهيل الشاميةع��ن خ��وض��ه االن��ت��خ��اب��ات البلدية
واالخ��ت��ي��اري��ة ف��ي ب��ل��دة مجدليون
بـ«الئحة مكتملة مشكلة من مم ّثلي
العائالت» ،موضحا ًأنّ «طابع المعركة
بعيد من السياسة في تشكيل الئحة
«مجدليون نحو غ��د أف��ض��ل» ،وهي
مؤلفة م��ن :سهيل الياس الشامية،
رام��ي ف��وزي الشامية ،نقوال حارس
الديك ،فادي نقوال المعماري ،جوزف
غبريل غبريل ،ريمون إيليا صليبا،
إي��ل��ي جميل ال��م��ع��م��اري ،زي���اد ديب
المعماري ،ويوسف وليد الشامية.
 أُعلنت في بلدة شوكين  -النبطيةالئحة «ال��وف��اء إلنماء شوكين» ،في
حضور شخصيات وفاعليات ،وهي
الئحة غير مكتملة من عائالت البلدة،
وت��ض��م :حمد محمد ح��م��ود ،حسين
أمين أمين ،محمد حسن أمين ،أحمد
محمد ناصر ،حسين علي إسماعيل،
محمد أحمد علي أحمد ،ومحمد حسين
ناصر.
 بحضور نصف أعضاء الالئحةالمنافسة ،أعلن رئيس بلدية كفرشوبا
السابق عزت القادري أسماء أعضاء
الئحته (الئحة النزاهة) المؤلفة من
 12عضوا ً للمجلس البلدي ،وذلك
خ�لال احتفال أُقيم لهذه الغاية في

مديرية ال�صرفند في «القومي»
مر�شحيها بعد ّ
ت�سحب ّ
تعذر التوافق
أصدرت مديريّة الصرفند التابعة لمنفذية صيدا ـ الزهراني في الحزب
السوري القومي االجتماعي بيانا ً جاء فيه:
التوصل إلى ا ّتفاق مع القوى الحزبيّة الحليفة في بلدة
بعد تع ّذر
ّ
الصرفند على الئحة بلدية مشتركة ،تعكس بالح ّد األدنى حجم التمثيل
الحقيقي لك ّل جهة ،ا ّتخذت مديرية الصرفند في الحزب السوري القومي
االجتماعي قرارا ً بسحب المرشحين القوميّين لعضوية المجلس البلدي
في الصرفند.
إنّ قرار سحب ترشيحات القوميّين للمجلس البلدي في الصرفند،
لن يبدّل من طبيعة دور القوميّين االجتماعيّين من أجل صالح البلدة
وأهلها ،بل إنّ هذا الدور سيكون مضاعفاً ،وفي مجاالت عدّة ،تعزيزا ً
وترسيخا ً للوحدة االجتماعية.
إنّ حرصنا منذ البداية على المشاركة في المجلس البلدي هو لتأدية
دور ب ّناء يساهم في تحقيق اإلنماء ،لكن ،أن تتح ّول هذه المشاركة إلى
حصة الحلفاء
إجحاف في التمثيل ،يأخذ شكل تسمية أعضاء الحزب من ّ
فهذا غير مقبول ،وهو األمر الذي دفعنا إلى عدم خوض االستحقاق
البلدي في الصرفند.
وعليه ،اعتبرت مديرية الصرفند ،أنّ التقدير الخاطئ ل�لأوزان
واألحجام في البلدة ،أفضى إلى مشهديّة بلدية مجتزأة إنمائ ّيا ً وسياس ّياً،
لكن هذا ال يُفسد تحالفا ً ثابتاً ،راسخاً ،قائما ً على خيار مقاومة العدو
اليهودي ومواجهة اإلرهاب والتط ّرف.
ختاماً ،شكرت المديرية «أهلنا في الصرفند الذين عبّروا عن ثقتهم
بالحزب ،وث ّمنت دور الجهات التي لعبت دورا ً إيجاب ّيا ً في سبيل تالفي
المشهديّة غير المكتملة في البلدة».

الساحة العامة.
وتأ ّلفت الالئحة من المرشحين:
أس���ام���ة ش��ك��ري ال����ق����ادري ،عفيف
سليمان ،عبد السالم ذياب ،مصطفى
شبلي ،زهير رم��ض��ان ،كايد قصب،
عماد زيتون ،محمد زكي غانم ،إبراهيم
جميل قصب ،محمد يحيى وهاشم
نبعة.
استقبل رئيس ح��زب الكتائباللبنانية النائب سامي الجميّل في
بيت الكتائب المركزي في الصيفي،
النائب زياد أسود وتر ّكز البحث على
موضوع االنتخابات البلدية في قضاء
جزين.

الشمال

 أُقفل باب الترشيحات ليل أولمن أمس في الشمال .وترأّس محافظ
الشمال القاضي رمزي نهرا اجتماعا ً
إدار ّيا ً في مكتبه في سراي طرابلس،
حضره قائمقامون األقضية الشمالية
إي��م��ان ال��راف��ع��ي ،رب��ى شفشق ،روال
ال��ب��اي��ع ،ك��ات��ري��ن ك��ف��وري ،روج��ي��ه
طوبيا ،ورئيس دائ��رة البلديات في
المحافظة ملحم ملحم ،وبحث معهم
اإلج�����راءات ال��م� ّت��خ��ذة إلن��ج��اح سير
العمليّة االنتخابيّة ،واستمع إلى
مطالبهم والمشاكل التي تعترضهم
للعمل على حلّها قبل حلول موعد
االنتخابات البلدية واالختيارية في
 29من الشهر الحالي.
وش��دّد نهرا خ�لال االجتماع على
«ض��رورة االلتزام الكامل بالحيادية
وعدم التمييز بين مرشح وآخر ،مؤ ّكدا ً
أنّ االستعدادات للعملية االنتخابية
أصبحت في مراحلها األخيرة».
وف���ي خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ،أع��ط��ى نهرا
توجيهاته للقائمقامين لكي «يتصدّوا
لكل عملية غ� ّ
��ش ،وب��ض��رورة رصد
جميع المخالفات التي تصدر عن
ّ
مرشح خالل العملية االنتخابية
أي
والعمل فورا ً على إزالتها ،والتنسيق
مع غرفة العمليات في وزارة الداخلية
واألج��ه��زة األم��ن��ي��ة المكلّفة حماية
االن��ت��خ��اب��ات ،إض��اف��ة إل���ى تسهيل
مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة
في عملية االقتراع لكي يتم ّكنوا من
اإلدالء بأصواتهم بشكل طبيعي».
 ف��ي ق��ض��اء المنية ـ الضنية،�رش��ح  982م� ّ
ت� ّ
�رش��ح�ا ً لالنتخابات
ّ
مرشحا ً لالنتخابات
البلدية ،و317
االخ��ت��ي��اري��ة ،سيتنافسون ف��ي 34
بلدية و 51بلدة وقرية من أجل الفوز
بـ 420عضوا ً بلد ّيا ً و 104مخاتير.
وأس���ف���رت ال��ح��ص��ي��ل��ة النهائية
للترشيحات عن فوز بلدية الحازمية
 9أعضاء بالتزكية ،وفوز  12مختارا ً
بالتزكية في  10بلدات وقرى كالتالي:
عاصون  -مختاران ،بيت حاويك -
مختاران ،ومختار واحد في كل من:
عيمار ،عين التينة ،القرين ،الحازمية،
الخرنوب ،بحويتا ،ب��رج اليهودية
وزغرتغرين.
كما فاز بالتزكية أعضاء المجلس
االخ��ت��ي��اري الـ 3ف��ي ك��ل م��ن بلدتي
السفيرة وإي��زال ووادي النخلة ،في
حين أع��ط��ت قائمقام ال��ق��ض��اء روال
البايع مهلة  24ساعة إضافية تنتهي
عند الساعة الثانية عشرة ليل أمس،
لتقديم طلبات الترشيح ف��ي بلدة
حرف سياد التي تقدّم إلى االنتخابات
االختيارية فيها ّ
مرشح واحد ،في حين
أنّ عدد المخاتير فيها .2
ت��أج��ل��ت االن��ت��خ��اب��ات
وك���ان���ت ّ
االختيارية في بلدة كهف الملول ،بنا ًء
لقرار أصدره وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق في  18أيار الماضي،
حتى  31تموز المقبل ،معلّالً السبب
ب��أنّ «القسم األكبر من أهالي البلدة
هم من المغتربين الموجودين خارج
البالد ،وتعود الغالبية منهم سنويا ً
لتمضية موسم االصطياف في لبنان،

وإفساحا ً في المجال لتوفير العدد
األكبر من الناخبين للمشاركة في
العملية االنتخابية النتخاب مختار
البلدة».
 ت��� ّم اإلع��ل�ان ع��ن الئ��ح��ة «ق���رارالبداوي الحر» برئاسة رئيس البلدية
الحالي حسن غ��م��راوي ،في حديقة
مبنى بلدية البداوي ،وتض ّم األعضاء:
خ��ال��د ح��ن��وف ،ف���ادي ع��ت��ال ،ب�لال
غمراوي ،حاتم العويك ،رمزي عطية،
ضحى المصري ،سحر أكومي ،بشار
غ��م��راوي ،عبدالله حمود ،مصطفى
كريمة ،أحمد شحادة ،زكريا عنقود،
حاتم الرحمون ،محمد وسيم غمراوي،
باسل فيتروني ،حسن جابر وعصام
غمراوي.
�ج��ل��ت دوائ�����ر ق��ائ��م��ق��ام��ي��ة
 س� ّبشري مع انتهاء مهلة الترشيحات
لالنتخابات البلديّة واالختياريّة،
 266طلب ترشيح لعضوية البلديات
و 113طلبا ً ترشيح لمنصب مختار
وعضوية المجالس االختيارية ،وفاز
ّ
المرشحون االثنا عشر في مجلس
ّ
المرشح لمنصب
بلدية بان ،كما فاز
مختار في البلدة بالتزكية أيضاً.
وت�� ّم بعد ظهر أم��س اإلع�ل�ان عن
الئ��ح��ة «ب��ش��ري م��وط��ن ق��ل��ب��ي» في
محيط غابة األرز ،والتي ض ّمت :ريما
حنا طوق ،رنا لحود الفخري ،ميشلين
يوسف سكر ،إليان أنطوان فنيانوس،
هاني توفيق كيروز ،ف��ادي أنطوان
الضاهر ،كابي دي��اب سكر ،طوني
حبيب طربية ،أن��ط��وان ج��ان طوق،
هيسم ملكون طوق ،إيلي أنطونيوس
فخري ،فاتك نجيب الشدياق ،الياس
حكمت ط��ن��وس ،إيلي حنا جعجع،
جان كلود يوسف لظم رحمة ،الياس
ح��ك��م��ت ط��ن��وس ط����وق ،إي��ل��ي حنا
جعجع ،ري��ش��ارد جوزيف جعجع،
شربل يوسف طوق ،وجوزيف جميل
خليفة.
 أع��ل��ن رئ��ي��س بلدية كفرعبيدارئيس اتحاد بلديات منطقة البترون
ط��ن��وس ق��ي��ص��ر ال��ف��غ��ال��ي «الئ��ح��ة
الوفاء» ،وتحمل شعار «كفرعبيدا...
تاريخ مشرف نحو مستقبل واعد»،
وتضم إليه :إدمون يوسف الفغالي،
أرالت ي��وس��ف س��رك��ي��س ،ج��وزي��ف
ألبار سمعان ،سمير جوزيف شليطا،
ط��ن��وس ودي���ع روم���ان���وس ،طوني
موسى طنوس ،عصام فؤاد فدعوس
ومارون باخوس شكور.
 أص��در قائمقام البترون روجيهطوبيا ق��رارات الفوز بالتزكية لـ25
مختارا ً في القضاء بعد انتهاء مهلة
تقديم الترشيح منتصف ليل أول
من أمس ،وتساوي األعداد مع العدد
المطلوب في  25بلدة.
كما أُقفل باب الترشيح على تسجيل
 657طلب ترشيح لعضوية المجالس
البلدية و  268مرشحا ً لمقعد مختار،
وعضو اختياري في قضاء البترون.
 ف��ازت بلديتا ح��ارة الفوار12ع��ض��واً ،وك��ف��رح��ات��ا  9أع��ض��اء ،في
قضاء زغرتا بالتزكية بعد إقفال باب
الترشيحات ،كذلك فاز  22مختارا ً في
زغرتا والقضاء ،في بلدات :قره باش
( ،)1أرده ( ،)2حرف أرده( ،)1بيت
عوكر( ،)1بيت عبيد( ،)1حيالن(،)2
مجدليا(،)1أصنون(،)1بوسيط(،)1
كفرشخنا( ،)1زغ��رت��ا ح��ي السيدة
الغربي( ،)2سرعل( ،)1أجبع(،)1
م��زرع��ة النهر( ،)1الفروديس(،)1
كفريا( ،)1كفرزينا( ،)1عرجس(،)1
داريا(.)1
وم���ع إق��ف��ال ب���اب ال��ت��رش��ي��ح في
الشمال ،تبدأ عملية سحب الترشيحات
التي تستمر حتى منتصف ليل االثنين
في الثالث والعشرين من أيار الحالي.
عقد فرعا الجنوب والشمال فيمكتب العمل ال��ب��ل��دي واالخ��ت��ي��اري
في التج ّمع الوطني الديمقراطي في
لبنان ،اجتماعا ً استثنائياً ،لبحث
المستجدّات بخصوص التحضيرات
ال��ج��اري��ة ل�لان��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��د ّي��ة
واالختياريّة في محافظات الجنوب
والنبطية والشمال وعكار ،وذلك في
مركز التج ّمع في بيروت.
وف��ي الختام ،أص��در المجتمعون
بيانا ً دعوا فيه «إلى المشاركة الفاعلة
والكثيفة ف��ي االن��ت��خ��اب��ات البلدية
واالختيارية في  22الجاري ،واالقتراع
ّ
مرشحي المقاومة والقوى
لصالح
ّ
والمرشحين
الوطنية والديمقراطية
المستقلين ،على قاعدة التزام هؤالء
ال��م��رش��ح��ي��ن ب��ال��ب��رن��ام��ج اإلن��م��ائ��ي
الخدماتي البيئي للتج ّمع الذي ُو ّزع
على وسائل اإلعالم.

استقبل وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس ،نائبة
رئيس البرلمان األوروبي جاتنماكي أنيل ووفد برئاسة
سفيرة االتحاد األوروبي كريستينا السن في مكتبه في
الوزارة.
وج����رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ف��ي م��ل��ف ال��ن��ازح��ي��ن
السوريّين.
وعقد رئيس لجنة الميزانيات في البرلمان األوروبي
جان أرتيوس ،مؤتمرا ً صحافيا ً في مق ّر البعثة األوروبيّة
ف��ي ب��ي��روت ،ت��ح �دّث خ�لال��ه ع��ن أوض���اع النازحيين
السوريّين في كل من لبنان واألردن« ،البلدين األكثر تأثرا ً
باألزمة السورية واألكثر استيعابا ً ألع��داد النازحيين،
مسجل لدى
إذ يبلغ عددهم في األردن  650ألف نازح
ّ
الدوائر الرسميّة ،وهذا غير األع��داد الموجودة بطريقة
عشوائية .أ ّما في لبنان ،فيبلغ عدد النازحين السوريّين
المسجلين مليونا ً ومئة ألف ن��ازح ،إضافة إلى أعداد
ّ
مسجلة رسمياً».
كبيرة غير
ّ
وقال« :هذا يح ّمل تلك البلدان أعباء اقتصادية كبيرة
تضاف إلى أزماتها المالية الموجودة أصالً».
ولفتَ إلى أنّ «االتحاد األوروبي يبذل جهدا ً كبيرا ً لدعم
تلك البلدان في مسألة النازحين ،وقد بلغت مساعدة
االتحاد األوروب��ي للبنان منذ بدء العام  2011مليارا ً
وتسعمئة مليون يورو ،وتلك المساعدات تندرج ضمن
إطار التعاون والجوار ودعم البرامج الهادفة إلى تحسين
ظروف النازحين الذين يعانون أوضاعا ً مزرية».
وأش��ار إل��ى أنّ ل��ق��اءات الوفد األوروب���ي مع ال��وزراء
اللبنانيين «ر ّكزت على ضرورة تحسين أوضاع النازحين
للتقليل من الصعوبات والظروف السيّئة التي يعانونها»،
الفتا ً إلى أنّ «االتحاد األوروبي ال يدعو أبدا ً إلى توطينهم،
بل يدعو إلى تفادي أي تش ّنج في العالقات مع الدول
المضيفة» .وأضاف« :من أولويّات االتحاد تحفيز التنمية
االقتصادية لخفض البطالة ،وزي���ادة االستثمارات،
وتسهيل التجارة من خالل المشاريع المدروسة».
من جه ٍة أخرى ،علّق النائب محمد الصفدي على دعوة
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الدول المضيفة
للنازحين ال��س��ور ّي��ي��ن إل��ى استيعابهم وتجنيسهم
وتوطينهم ،فاعتبرها «خطرا ً مزدوجا ً يستهدف النازحين
بنزع هويّتهم وحرمانهم من العودة إلى أرضهم ،كما
يستهدف البلدان المضيفة فينتهك سيادتها ويزعزع
نسيجها االجتماعي».
أضاف« :نستذكر هذه األيام اتفاقية سايكس بيكو،

التي اقتسم الفرنسيون واإلنكليز بموجبها منطقة
الشرق األوس��ط بعد سقوط الدولة العثمانية ،وها إنّ
فتفجر
الدول الفاعلة في هذا العالم ترسم خرائط جديدة
ّ
وتهجر شعوبا ً وتنكب دوالً ،لعل أكثرها وضوحا ً
حروبا ً
ّ
ما يجري في العراق وسورية وليبيا ،وانعكاساته على
دول الجوار».
وقال« :نحن في لبنان مدع ّوون إلى ا ّتخاذ المواقف
واإلج�����راءات ال��ت��ي تحمي وح���دة لبنان واس��ت��ق��راره
وتوازناته ،حفاظا ً على هذا الوطن الذي بذل شعبه الكثير
من التضحيات في سبيل بقائه .وعليه ،فإنّ دعوة بان كي
مون مرفوضة رفضا ً قاطعاً ،وهي ما كانت لتحصل لوال
الموقف المرتبك للحكومة اللبنانية السابقة».
وختم الصفدي« :كنت من أوائل الوزراء الذين طرحوا
تحديد سقف لعدد النازحين السوريّين إلى لبنان ،لكي
يتم ّكن من إدارة الملف ضمن إمكاناته ،ولكن لألسف
لم يت ّم التجاوب مع االقتراح ،وفوجئت بأنّ دوال ً كبرى
تضغط لفتح الحدود أمام النازحين من دون ضوابط،
علي كوزير للمالية أن يقترض
حتى أنّ بعضهم اقترح ّ
لبنان أم���واال ً لتلبية حاجات النازحين ،فاستغربت
ورفضت ،ألنّ المطلوب عودة النازحين إلى أرضهم وليس
تثبيتهم في البلدان التي تستضيفهم».
ب��دوره ،قال رئيس المجلس العام الماروني الوزير
السابق ودي��ع الخازن ،أثناء استقباله وف��دا ً صحافيا ً
فرنسياً « :لم نكن بحاجة إلى تصريح األمين العام لألمم
المتحدة السيد بان كي مون لمعرفة ما همس به لدى
زيارته األخيرة بيروت ،لنتأ ّكد م ّما ي��دور من ت��داوالت
دولية تحاول تثبيت النازحين في أرض لجوئهم مع
تمادي األزم��ة السوريّة وصعوبة الخروج من مأزقها
المستعصي على الحلول اآلن».
وتابع« :أنّ اإلرادة اللبنانية الجامعة ال يلزمها أيّ قرار
أممي أو غطاء بشبهة التوطين ،ألنّ مقدمة دستورها ال
تقبل إطالقا ً بهكذا ط��رح ،خصوصا ً وأنّ هناك إجماعا ً
وطن ّيا ً وسياس ّيا ً حول ذلك .فلبنان ،الذي حارب توطين
الفلسطينيّين منذ ان��دالع األح��داث سنة  1975في عز
انقسامه بين مؤاز ٍر لهم ومناهض ،لم تق َو عليه جحافل
الحروب للنيل من عزمه ونضاله في هذا السبيل».
وختم الخازن أمام زائريه« :ثقوا أ ّنه ما دام الموقف
اللبناني الرسمي والسياسي والشعبي ض ّد أيّة فكرة أليّ
توطين ،فلن يفرض علينا تج ّرع هذه الكأس المسمومة،
ولن تقوى على بلدنا أيّة إمالءات خارجية».

درباس مجتمعا ً مع الوفد األوروبي

ف�ضل اهلل التقى «المرابطون»

حمدان� :أخطر ما يواجه ال�ساحة
هو ّ
بث بذور الفتنة وا�ستخدامها �سيا�سي ًا
استقبل العلاّ مة السيد علي فضل
الله وف���دا ً م��ن الهيئة القيادية في
«ال��م��راب��ط��ون» ،ب��رئ��اس��ة مصطفى
ح��م��دان ،وج���رى ع��رض للتط ّورات
الداخلية وما يجري في المنطقة.
بعد اللقاء قال حمدان« :بين وقت
وآخ��ر ،نجد أنّ الواجب يحتم علينا
زيارة هذا البيت الذي حمل وال يزال
يحمل منظومة قيميّة كبيرة ،وعناوين
وحدويّة إسالميّة وعروبيّة ووطنيّة
جامعة».
ورأى أنّ «أخطر ما يواجه الساحة
ه��و ب� ّ
��ث ب����ذور ال��ف��ت��ن��ة ال��م��ذه��ب� ّي��ة
واستخدامها في الشأن السياسي»،
مؤ ّكدا ً «حيوية االنتخابات البلديّة،
وخ��ص��وص �ا ً م��ا ج��رى ف��ي ع��رس��ال،
حي في التعبير عن الوالء
كنموذج ّ
ومؤسساتها» ،وداع��ي�ا ً إلى
للدولة
ّ
«ال��وق��وف خلف الجيش اللبناني
لضمان استقرار البلد ووحدته».
من جهته ،ش��دّد فضل الله على
«صعوبة ه��ذه المرحلة ،وض��رورة
مواجهتها بالوحدة الداخلية ،سواء
على المستوى اإلسالمي أو الوطني».
ون ّوه «بانخفاض منسوب التو ّتر
المذهبي على األرض» ،داع��ي�ا ً إلى
«ض���رورة استئصال ج��ذور الفتنة
المذهبيّة من النفوس ،كي ال ُتستخدم
كل م��رة في الصراعات السياسية،
وتعزيز الخطاب الوحدوي والقواسم

فضل الله مستقبالً وفد المرابطون
ال��م��ش��ت��رك��ة ،واس��ت��ب��دال الخطاب
ال��ت��وت��ي��ري واالن��ف��ع��ال��ي بالخطاب
الهادئ والعقالني».
وأش��ار إل��ى أهميّة «م��ا قد تبعثه
االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��د ّي��ة م��ن إش���ارات
ورس���ائ���ل ُت��ظ��ه��ر ت���وق ال��ك��ث��ي��ر من
اللبنانيّين إل��ى التغيير ،والخروج
م��ن منطق األم���ر ال��واق��ع السياسي
والطائفي ال���ذي فرضته المرحلة
السابقة ،واستبدال منطق التجديد
بمنطق التمديد».
ودعا األحزاب والتيارات السياسية

إلى «تحدّي ذاتها والخروج من منطق
المؤسسة»ُ ،مبديا ً
الزعيم إلى منطق
ّ
الخشية من أنّ «المنطقة تسير نحو
مزيد من الجمود ،ما يعني أنّ ملف
الفتن واالستنزاف سينسحب على
مختلف المل ّفات من سورية إلى العراق
واليمن» ،ومشدّدا ً على «مسؤوليّتنا
كشعوب وكحركات إسالمية ووطنية
ف��ي أن نعمل ل��م��ح��اص��رة م��ش��روع
الفتنة بحسب إمكاناتنا ،سواء على
صعيد الخطاب أو على صعيد العمل
الميداني».

