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دعمنا  98الئحة وخ�ضنا المناف�سة في  44مدينة وبلدة

دعا اللجان لدرا�سة النظام المختلط

«القومي» :ن�شارك في  33بلدية
والإنماء جزء من معركة مواجهة االحتالل

ب ّري �شكر للجنوب ّيين وفاءهم
لخط التنمية والمقاومة وديمقراط ّيتهم
شكر رئيس المجلس النيابي رئيس حركة
«أم��ل» نبيه ب� ّري الجنوبيّين على وفائهم لخط
سجلت
التنمية والمقاومة وديمقراطيّتهم التي
ّ
أعلى نسبة في االنتخابات البلديّة.
وقال ب ّري في بيان أمس« :بعد انتهاء المرحلة
الثالثة من االنتخابات ،نتقدّم من أهلنا في الجنوب
من أقصاه إلى أقصاه بالشكر على غيرتهم وتأكيد
انحيازهم ووفائهم لخط التنمية والمقاومة،
وتسجيلهم أعلى نسبة لالنتخابات ،وال سيما
في منطقة الزهراني ،خصوصا ً زهرتها مغدوشة
المحروسة بسيدة المنطرة من عين الحاسدين،
جسدت االنتماء إلى محيطها وصالبتها
والتي
ّ
وتمسكها بصيغة العيش المشترك».
ّ
أض���اف« :أ ّن��ن��ا ن��ت��ق�دّم بالتهاني م��ن عموم
الجنوبيين بكل تن ّوعهم السياسي على هذه
سجلت اإلش��ك��االت األق��ل في
الديمقراطية التي
ّ
عمل ّية التنافس األخ�لاق��ي م��ن أج��ل المصلحة

العامة ،وبناء سلطة محليّة تقوم على خدمة
ال��ن��اس ،ورف��ض كل أشكال االحتكار السياسي
وسياسة إغالق األبواب بوجه اآلخرين .وهي رغم
المزيدات والحمالت اإلعالمية ،تجاوزت محاوالت
التشويه وتصوير أنّ تحالف حركة أمل وحزب الله
يم ّثل محاولة الحتكار التمثيل البلدي ،إذ إنّ هذه
االنتخابات جاءت من عاصمة التاريخ صور ومن
شبعا والعرقوب وحاصبيا ومدن وبلدات جبل
والسعي لتمثيل
عامل ،لتثبت الحرص على التن ّوع
ّ
الجميع ومشاركتهم في كل ما يصنع مجتمعاتهم.
كما أنّ الجنوب ،من بنت جبيل إلى ميس الجبل
ومرجعيون والنبطية وعاصمته صيدا جبالً
وساحالً ،أثبت أ ّنه وحدة بشرية جغرافية تنتمي
إل��ى تاريخها وشهدائها وماضيها وحاضرها
ومستقبلها ،في مواجهة محاوالت جعلها كيانات
خاصة ،وهو األمر الذي برز جل ّيا ً في االنتخابات
سجلت
البلديّة والنيابيّة لج ّزين التي بدورها
ّ

3

خرقا ً رقم ّيا ً نياب ّيا ً يؤ ّكد انتفاضتها ،هذا باإلضافة
إلى الخرق البلدي الواعد للموعود».
وختم« :م��رة جديدة أثبت الجنوبيون أ ّنهم
هم األبناء الخلّص لإلمام السيد موسى الصدر،
وح ّراس لبنان وصيغة العيش المشترك ،والحوار
والوفاق والسيادة والمقاومة على حدود المجتمع،
كما على حدود الوطن ،وأنّ الجنوب من الناقورة
إلى العرقوب وإلى شالالت جزين النازلة كالري
المهَمهِم هو قاعدة االرتكاز لقيامة لبنان».
من جه ٍة أخرى ،دعا ب ّري إلى جلسة للجان المال
والموازنة ،اإلدارة والعدل ،الشؤون الخارجية
والمغتربين ،الدفاع الوطني والداخليّة والبلديّات،
اإلعالم واالتصاالت ،إلى جلسة مشتركة العاشرة
والنصف قبل ظهر بعد غد الخميس ،لدرس اقتراح
ال��ق��ان��ون ال��رام��ي إل��ى تعديل ق��ان��ون االنتخاب
واعتماد صيغة النظام المختلط بين األكثري
والنسبي.

صدر عن الدائرة اإلعالمية في الحزب السوري
القومي االجتماعي البيان التالي حول النتائج
التي ح ّققها «القومي» في المرحلة الثالثة من
االنتخابات البلديّة واالخ��ت��ي��اري��ة ف��ي مناطق
الجنوب ،حيث دعم الحزب لوائح بلديّة واختياريّة
في  98مدينة وبلدة ،وخاض منافسة انتخابيّة
في  44منها ،متحالفا ً مع أحزاب وقوى وفاعليّات
اجتماعية ،وفازت اللوائح التي تض ّم أعضاء منه
في  30بلدية ،وخرق اللوائح المنافسة في ثالث
بلديات.
ولفتَ البيان إلى أنّ الحزب السوري القومي
االجتماعي ح��رص على إعطاء ه��ذا االستحقاق
بُعده اإلنمائي والوطني بما يع ّزز صمود أهلنا في
الجنوب ،الذين أثبتوا في أصعب المراحل أ ّنهم
ملتزمون بخيار مقاومة العدو اليهودي ،ويش ّكلون
حاضنة شعبيّة صلبة للنهج المقاوم.
وأ ّك���د ال��ب��ي��ان ،أنّ ال��م��ش��ارك��ة ال��واس��ع��ة في

االس��ت��ح��ق��اق ال��ب��ل��دي واالخ��ت��ي��اري ف��ي مناطق
الجنوب ت��ؤ ّك��د على إرادة الصمود والمقاومة
يحصن هذا الصمود.
وتحقيق اإلنماء الذي
ّ
وأشار البيان إلى فوز مجالس بلديّة بالتزكية
تض ّمه وقوى أخرى في بلدات :جديدة مرجعيون،
دير ميماس ،الفرديس ،الخلوات والرمادية.
ك��م��ا أع��ل��ن ف��وز ال��ل��وائ��ح ال��ت��ي ي��ش��ارك فيها
ويدعمها في بلدات :القليعة ،الخيام ،كفركال ،عين
قنيا ،الماري ،كفرحمام ،شويا ،ميمس ،صور،
البازورية ،قانا ،النبطية ،زوطر ،بريقع ،الدوير،
أنصار ،حبوش ،النميرية ،جرجوع ،الزرارية،
عزة ،مغدوشة ،البيسارية ،وفوزه بثالثة مقاعد
في مجلس بلديّة راشيا الفخار ،وبخرق الالئحة
المنافسة في صريفا بستة مقاعد ،وتحقيقه خرقا ً
في تفاحتا .وف��وز عدد من المخاتير في مناطق
عدّة ،أبرزها :صريفا ،راشيا الفخار ،حاصبيا وإبل
السقي والخيام وتفاحتا والبيسارية.

وف��ي ج��زي��ن ،ح ّققت الالئحة المدعومة من
إبراهيم ع��ازار وسمير ع��ون وال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي ف��وزا ً بأربعة مقاعد ،وخسر
رئيس الالئحة المنافسة خليل حرفوش مقعده.
وف��ي القليلة ،ك��ان ال��ح��زب أعلن ف��وز الئحة
العائالت المدعومة منه ،إلاّ أ ّن��ه وبعد إع�لان
النتيجة حصل هرج وإطالق نار وبعثرة لنتائج
الصناديق المعلَنة.
كما خ��اض «القومي» منافسة انتخابيّة في
كفرشوبا ،جباع ،حوالّ ،
ورشح منفردين في شحور
ّ
مرشحوه أرقاما ً كبيرة .كما دعم
وعنقون ،وح ّقق
لوائح بلديّة ،وال سيّما في صيدا وحاصبيا حيث
ح ّققت اللوائح التي دعمها نسب أصوات كبيرة.
وختم البيان مشدّدا ً على ض��رورة أن تتح ّمل
المجالس البلدية الفائزة مسؤولياتها في إنماء
مناطق الجنوب ،ألنّ اإلن��م��اء ج��زء م��ن معركة
مواجهة االحتالل الصهيوني.

قاووق :نجاح جميع اللوائح االئتالفية بين حزب اهلل وحركة �أمل في مختلف مدن وقرى الجنوب
ت�ضم تحالف العائالت والأحزاب
�سليم �سعادة يعلن «الئحة �أميون» التي ّ
 عقد رئيس اللجنة االنتخابية في الجنوب لحزب الله الشيخنبيل قاووق مؤتمرا ً صحافيا ً في المكتب اإلعالمي للحزب في
النبطية ،عرض خالله نتائج االنتخابات البلديّة واالختياريّة
في الجنوب ،واستهله بتوجيه «التحية إلى خصب الجنوب
وزه��ر ليمونه وشموخ زيتونه ،إل��ى الشهداء ،وف��ي مقدّمهم
الشهيد القائد مصطفى بدر الدين» ،وقال« :لوال تضحيات هؤالء
الكرام وجراح الجرحى وجهاد المقاومين المنزرعين كالصخر
على الثغور ،وصمود أهلنا الشرفاء لك ّنا في زمان آخر ومكان
آخر».
وتابع« :لقد انطلقنا في المرحلة الثالثة من االنتخابات في
محافظتي الجنوب والنبطية على قاعدة تفاهم صلب ثابت
وراس��خ بين ح��زب الله وحركة أم��ل ،وه��و تفاهم ع ّمم مناخ
التوافق وع ّزز روح التعاون وقدّم صورة حضاريّة نموذجيّة
رائدة ،وقد بدا واضحا ً من خالل نتائج االنتخابات أ ّنه األكثر
تعبيرا ً عن إرادة أهلنا ومدننا وقرانا .ولقد أرسى هذا التفاهم
لوائح ائتالفية في  158بلدية ،فاز منها  43بلديّة بالتزكية
وترك الخيار للعائالت في  13بلدة ،وأُجِّ لت االنتخابات في بلدة
واحدة هي كفرصير .وقد شملت لوائح الوفاء والتنمية أحزابا ً
وقوى سياسية وعوائل وفاعليات مختلفة ذات كفاءات ومهارات
متنوعة».
وأردف« :لم يس َع هذا التفاهم إلقصاء أحد أو إلغاء أحد،
وهذا ما أ ّك��ده التنافس الحضاري بين اللوائح في  115بلدة
غنى وتن ّوعا ً يد ّلل على حيوية عالية
ومدينة ،وال��ذي عكس
ً
ومساحة مفتوحة من الحرية ل��دى أهلنا في مختلف مدننا
وقرانا .ولقد كانت لوائح الوفاء والتنمية واللوائح المقابلة في
موقع التنافس ال الخصومة ،وإنّ المقاومة المحفورة عميقا ً في
وجدان أهلنا كانت ثابتة في مختلف اللوائح ،واليوم وبعدما
انتهت هذه المرحلة االنتخابية بأروع صور االستقرار والهدوء
والوئام من دون أن يع ِّكر صفوها ما يعتبر ،نعلن نجاح جميع
اللوائح االئتالفية بين حزب الله وحركة أمل في مختلف مدن
وقرى الجنوب ،وال سيّما في البلديات الكبرى :النبطية ،صور،
بنت جبيل ،الخيام ،جويا ،قانا ،الطيبة ،باإلضافة إلى عيترون
التي فازت فيها الئحة الوفاء والتنمية بالتزكية».
وقال قاووق« :حزب الله أ ّكد في هذا االستحقاق أ ّنه حاضر
في الساحة وبقوة في خدمة شعبه وأهله ،وأنّ مشاركته في
الدفاع عن لبنان والمقاومة في سورية وثغور الوطن المختلفة
ال تشغله إطالقا ً عن واجباته في تعزيز تنمية بلداتنا وقرانا،
والتزام واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه أهله وشعبه.
وإ ّننا نتقدّم من أهلنا الكرام بالتهنئة على ما قدّموه من نموذج
راق وحضاريّ ومتقدم .ونتقدّم بالشكر من الحلفاء،
انتخابي ٍ
إخواننا في حركة أم��ل ولجانها االنتخابية وباقي القوى
السياسية ،وم��ن العائالت والفاعليات وك��ل الذين ساهموا
بتحقيق هذا اإلنجاز الوطني والنوعي .ونتقدّم بالشكر الجزيل
للّجان االنتخابية لحزب الله في الجنوب ،والتي تجاوز عددها
 20ألف متط ّوع ومتط ّوعة».
ور ّدا ً على س��ؤال حول االنتخابات النيابيّة والبلديّة في
جزين ،رأى قاووق ،أنّ «هذا النجاح هو نجاح للتيار الوطني
الحر ولحزب الله ،ونجاح للجميع».
وعن تأجيل االنتخابات في كفرصير ،قال« :التحالف بين
حركة أم��ل وح��زب الله قائم ،ولكن ال��ذي حصل أنّ األخ��وة
ّ
المرشحين من حزب الله وحركة أمل والعائالت والمستقلّين
ا ّتفقوا على االنسحاب ،ومن الطبيعي عندما ينسحب المرشحون
تؤجل االنتخابات».
ّ
وعن التحالفات بين «أمل» و«حزب الله» وإقصاء أطراف
أخرى ،قال« :التفاهم بين حزب الله وحركة أمل كان مفتوحا ً
على جميع الخيارات والعائالت واألح��زاب والقوى ،فنجد في
بعض القرى ّ
مرشحين من الحزب الشيوعي والقومي والبعث
ّ
لحظ الخصوصيات في
والجمعيات ،بالتأكيد هذا التحالف
يقص أحداً ،ولم يل ِغ أحداً ،ولم يس َع حزب الله ولم
كل قرية ولم ِ
تس َع حركة أمل إلى تحقيق أيّة مكاسب سياسية أو حزبية ،بل
هو استحقاق انتخابي تنموي».
من جهتها ،و ّزعت العالقات اإلعالمية في حزب الله الئحة
بالقرى وال��ب��ل��دات التي ف��ازت بلوائح ف��ي ال��ق��رى والبلدات
الجنوبية ،وجاءت كاآلتي :القرى والبلدات التي فازت بلوائح
الوفاء والتنمية :مدينة ص��ور ،مدينة بنت جبيل ،الخيام،
الشهابية ،عيتا الشعب ،كفركال ،معروب ،عيناثا ،الطيبة،
البازورية ،برعشيت ،العديسة ،العباسية ،شقراء ،ودوبيه،
مركبا ،جويا ،بيت ليف ،ميس الجبل ،طيرفلسيه ،الجميجمة،
بالط ،الحلوسية ،صفد البطيخ ،دبين ،ديركيفا ،بيت ياحون،
مجدل سلم ،الشعيتية ،ياطر ،القنطرة ،يانوح ،كفرا ،طلوسة،
صديقين ،ف��رون ،عدشيت ،قانا ،الطيري ،ديرقانون النهر،
حانين ،شحور ،برج قالويه ،ديرقانون رأس العين ،يارون،
جبال البطم ،قالويه ،بافليه ،الحنية ،أرزون ،معركة ،طورا،
البياض ،القليلة ،صريفا ،دبعال.
 لفتَ عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسىإلى أنّ «الالئحة التي دعمها فازت فوزا ً كامالً في االنتخابات
البلدية واالختيارية في مغدوشة ،ألنّ الناس مهتمة بمواضيع
وترحب بالموقف السياسي الذي ينتهجه».
التنمية
ّ
وأش��ار إلى «أ ّن��ه يمكن استنتاج الكثير من ال ِعبَر من هذه
االنتخابات ،خصوصا ً أنّ النتيجة الكبيرة بالفروقات أتتْ لتقول
إنّ هذا المسار هو الصحيح» ،مؤ ّكدا ً «أنّ جعل المعركة معركة
سياسيّة أمر خاطئ ،ألنّ الموضوع يش ّكل مزيجا ً بين العائلية
وخصوصيات البلدات».
 أوضحت الئحة «شباب كوكبا» في بيان ،أ ّنها «فازت بك ّلالمقاعد البلديّة واالختياريّة ،وأ ّنها خاضت االنتخابات على
أس��اس برنامج إنمائي شامل وهي غير مدعومة من أيٍّ من
األحزاب ،التي نكنّ لها جميعا ً كل االحترام ،لكن الئحتنا مدعومة
من العائالت فقط».
 أعلن الحزب الشيوعي ،أنّ «اللوائح المدعومة من الحزبالشيوعي ح ّققت في مختلف أقضية الجنوب نتائج مميّزة
ومش ّرفة في االنتخابات البلدية ،وأظهرت النتائج العديد من
األمور ،أه ّمها التقدّم الكبير في نسب وعدد األصوات التي نالتها

قاووق خالل مؤتمره الصحافي
اللوائح المدعومة من الحزب ،وكذلك أظهرت سعة انتشار
الحزب من ق��رى الساحل في الزهراني وص��ور والوسط في
منطقة النبطية وبنت جبيل والداخل ،مثل قرى العرقوب وقرى
منطقة مرجعيون وحاصبيا».
 فازت الئحة محمد صعب بكامل أعضائها في بلدة شبعا،وه��ي مدعومة من النائب قاسم هاشم وتيار «المستقبل»
والعائالت.
واعتبر هاشم ،أنّ «من فاز في شبعا هي بلدة شبعا ،وقد أ ّكد
تصب في مصلحة شبعا
الناخبون أنّ خياراتهم كانت صائبة
ّ
بكل أبعادها السياسية واالجتماعية واإلنمائية».
 صدر عن هيئة لجنة االنتخابات في سراي جزين قراربإلغاء  23ورقة من األصوات في عين مجدلين بنا ًء للطعن الذي
تقدّم به ابراهيم سمير عازار حول النتائج البلدية في جزين،
ولهذا فقد أصبح حذف الئحة ع��ازار لالئحة «نحنا جزين» 4
أعضاء بدل  ،3وبهذا يكون الرابع الذي خرج من الالئحة خليل
حرفوش رئيس الالئحة.

الشمال

 بدأ الع ّد العكسي إلجراء اال نتخابات البلدية واالختياريةفي محافظة عكار المق ّررة يوم األح��د المقبل .فعند منتصف
ليل أمس انتهت مهلة سحب الترشيحات ليكتمل بذلك العقد
ّ
للمرشحين ،ومعه تاليا ً عقد اللوائح التي لم يت ّم
الصحيح
اإلعالن عنها بعد في العديد من بلدات المحافظة ،العتبارات
م ّتصلة بإمكانية حصول بعض التوافقات التي قد تفضي
لإلعالن عن المزيد من المجالس البلدية الفائزة بالتزكية .وهكذا
ّ
لمرشحي المخاتير.
األمر بالنسبة
ّ
أ ّما بالنسبة للمرشحين على عضوية المجالس االختيارية،
ورغم تمديد مهلة الترشيحات لهذه المراكز ،إلاّ أنّ العدد حتى
المرجح إعالن عدد كبير
اآلن باتَ أقل م ّما هو ،وتبعا ً لذلك فمن
ّ
من الفائزين بالتزكية لملء هذه المراكز الشاغرة.
وق��د بلغ ع��دد الناخبين في محافظة عكار للعام 2016
النتخاب المجالس البلدية واالختيارية والمخاتير 269910
ناخبين.
وفي عكار 128 :بلدة عكارية مدع ّوة النتخاب  1479عضوا ً
لمجالسها البلدية.
ومع انتهاء مهلة الترشيح ،أُعلن عن فوز  8بلديات بالتزكية
في محافظة عكار في بلدات :تاشع  -الشيخ عياش ،بربارة،
تلعباس ال��ش��رق��ي ،دي��ر جنين ،شربيال ،قبة ش��م��را ،وادي
الجاموس ،ليصبح عدد البلديات المعنيّة باالنتخابات 120
بلدية.
أ ّما بالنسبة للمخاتير المفترض انتخابهم في  170بلدة
وقرية عكارية فقد بلغ عددهم  287مختاراً.
وقد أُعلن فوز  46مختارا ً منهم في  45بلدة وقرية عكارية،
ليبقى عدد المخاتير المفترض انتخابهم في عكار  241مختاراً.
أ ّما البلدات والقرى التي فاز مخاتيرها بالتزكية فهي :السماقية،
الهد ،بيت الحوش ،تلبيبة ،حكر الضاهري ،دارين ،سعدين،
العمارة ،فريديس ،قرحة( ،)2قلود الباقية ،ك��رم زبدين،
كفرحرة ،كفرنون ،م��راح الخوخ ،الحميرة ،الدغلة ،الدوسة
 بغدادي ،الشيخ عياش ،الشقدوف ،رجم عيسى ،العيون،القبيات  -غوايا ،القريات ،النهرية  -بستان الحرش ،العبدة،
بربارة ،قبوال ،تلعباس الشرقي ،خربة داوود ،دير جنين ،ذوق
المقشرين ،ديردلوم ،شربيال ،ضهر الليسينة ،شيخالر ،عين
يعقوب ،كروم عرب ،مار توما ،مشيلحة الحاكور ،منجز ،هيتال،
وادي الحور ،قشلق.
أ ّم��ا مراكز االق��ت��راع في عكار فقد بلغت  156مركزا ً تض ّم
 559قلم اقتراع لالنتخابات البلدية و  510أقالم لالنتخابات
االختيارية .ووصل  969صندوق اقتراع إلى سراي حلبا ،وتت ّم
عملية توضيبها وتجهيزها بالملفات والقرطاسية الخاصة بها
وفق القانون ليت ّم تسليمها وتوزيعها يوم السبت المقبل على
مراكز االقتراع .وقد ت ّم تكليف  1938موظفا ً (رئيس قلم وكاتباً)
المخصص له.
مولجين إدارة العمليّة االنتخابيّة كل في القلم
ّ
كما ت ّم تعيين لجان القيد في محافظة عكار.

«الئحة أميون»

 على صعيد اللوائح ،أعلن عضو المكتب السياسي فيالحزب السوري القومي االجتماعي النائب السابق سليم سعاده
من منزل الرئيس السابق للحزب السوري القومي االجتماعي
الدكتور عبدالله سعاده الكائن في أميون  -حي الرامية أسماء

(مصطفى الحمود)
مرشحي «الئحة أميون» لالنتخابات البلدية ،والتي تض ّم ُن َخبا ً
ّ
من تحالف العائالت األميونية و«القومي» والتيار الوطني الحر
والحزب الشيوعي ،في حضور منفذ عام الكورة في «القومي»
الدكتور جورج البرجي ،رجل األعمال المهندس غسان رزق،
رؤس��اء بلديات أميون السابقين ،أعضاء المجلس البلدي
منسق التيار الوطني الحر في الكورة المحامي جوني
السابقّ ،
موسى ،مدير مديريّة أميون في الحزب القومي جرجي بركات
ّ
مرشحي
وأعضاء الهيئة ،الدكتور وليد ال��ع��ازار ،مناصري
الالئحة وحشد من المدعوين.
اس ُته ّل اللقاء بكلمة للنائب سعاده ،أش��ار فيها إل��ى أ ّنه
«وفاء لذكرى الدكتور الراحل عبدالله سعاده ،والدكتورة مي
سعادهُ ،تعلَن أسماء الئحة أميون من هذا البيت التاريخي ،بيت
العائلة».
وتط ّرق إلى تكوين الالئحة التي تتأ ّلف من «تحالف بين
عائالت أميون والتيار الوطني الحر ،والحزب السوري القومي
االجتماعي» ،مؤ ّكدا ً أنّ شخصا ً واحدا ً فيها لديه بطاقة انتساب
إلى التيار ،وواحدا ً لديه بطاقة انتساب إلى «القومي» ،ورفيق
شيوعي ،أ ّما الباقون فهم إ ّما مناصرون للتيار أو القومي أو
مستقلّون».
ووجه كلمة شكر للتيار ،للمساعدة في تشكيل الالئحة ،وشكر
ّ
أيضا ً المهندس غسان رزق لدعمه الالئحة وتأييدها .وشدّد على
ّ
يتدخل في تشكيل أيّ الئحة في أيّ بلدة كورانية ،وفي
أ ّنه لم
حين أ ّنه ك ّل مرة يُستشار فيها يُحيل األمر إلى المنفذية ،إلاّ أ ّنه
ّ
فالتدخل منه فيها حق وواجب
في ما يتعلّق بأميون ،بلدته،
عليه ،كما بالنسبة إلى رزق ابن البلدة أيضاً.
ووجه كلمة شكر وتقدير لمجلس البلدية الحالي وأعضائه
ّ
جميعهم ،من دون تمييز ،لما قاموا به من أعمال على مستوى
البنى التحتية والطرقات واألنشطة األخرى ،متم ّنيا ً على البلدية
الجديدة أن تستعين بخبرات البلدية السابقة لخير البلدة.
وأعلن أسماء أعضاء الالئحة ،الفتا ً إلى أنّ ثلثهم من السيدات
«وهذا يُعتبر حدثا ً تاريخيا ً في حال فوز الالئحة» .وقدّم اعتذاره
من المرشحين الـ 41الذين لم يتم ّكنوا من دخول الالئحة أل ّنها
تقتصر على  15عضواً ،آمالً منهم سحب ترشيحهم إنْ اعتبروا
أنفسهم داعمين لالئحة أميون ،واعتذر أيضا ً من الذين رغبوا
بتو ّلي رئاسة المجلس المعلنين وغير المعلنين ،مؤ ّكدا ً تح ّمله
مسؤولية تسمية الرئيس ونائبه بموافقة رزق ومدير مديرية
أميون.
واستعرض أسباب عدم ّ
تدخله في ترشيح مخاتير ألسباب
عديدة ،أه ّمها «أ ّنه تنافس فردي وليس جماعياً ،وال ّ
تدخالت
ّ
سياسيّة في ترشيح المخاتير .أ ّما بالنسبة للبلدية فكل مرشح
ّ
مرشح فيها ،لذا هي
يم ّثل كل الالئحة ،والالئحة تتم ّثل بكل
معركة أساسيّة يجب العمل لها».
وذكر بأنّ أميون عائلة واحدة« ،وكلّنا تحت سقف القانون
والتنافس مشروع ،أ ّما التالسن والتناحر ممنوع .وهذه الالئحة
هي دعوة فيها محبة وتواضع ووئام لكل أبناء أميون».
وأ ّكد المرشح لرئاسة الالئحة المهندس مالك عزيز فارس،
أنّ «الئحة أميون هي الئحة قلب واحد ويد واحدة ،وأنّ العمل
ّ
تتخطى
البلدي مسؤولية مشتركة ،هو رسالة إنسانيّة إنمائيّة
حدود المصالح الضيّقة والعمل الفردي والمواقف الشخصية».
أ ّما أعضاء الالئحة فهم :رينه نديم الشماس ،نافز سعيد

�أبو زيد نائب ًا عن جزين
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات النتيجة النهائية
الرسمية لالنتخابات النيابية الفرعية في قضاء
جزين كما وردت في المحضر النهائي للجنة القيد
العليا ،وذلك على الشكل اآلتي:
 أمل حكمت أبو زيد  ،14653فقط أربعة عشرألفا ً وستماية وثالثة وخمسون صوتاً.
 إبراهيم سمير عازار  ،7759فقط سبعة آالفوسبعماية وتسعة وخمسون صوتاً.
 ص�لاح نقوال جبران  ،3162فقط ثالثة آالفومائة واثنان وستون صوتاً.
 باتريك الياس رزق الله  ،399فقط ثالثمائةوتسعة وتسعون صوتاً.
ّ
المرشح الفائز عن المقعد
وبذلك يكون أبو زيد
النيابي الماروني الشاغر لدائرة قضاء جزين.

الئحة أميون
ديب العجيمي ،عيشة إبراهيم حمد أبو عسكر (نائب رئيس)،
مالك عزيز فارس (رئيس) ،رويده شكر الله النبوت ،كورين
حنا الحلو ،جبران ميشال ناصيف ،سليم معين العازار ،غسان
أنطون رزق ،يعقوب الياس زيدان ،نظام فايز غنطوس ،زياد
جرجس سالم ،كاترين نافذ طالب ،إبراهيم نجيب الرمادي
ورلى جوزف غنطوس.
 ف��ازت بلدية بنشعي في قضاء زغرتا بالتزكية ،بعدماُس ّجل أمس انسحاب ماري يوسف رعيش من السباق االنتخابي
البلدي.
يُذكر أنّ مجلس بلديّة بنشعي يتأ ّلف من  9أعضاء.
 أقام رئيس «حركة االستقالل» ميشال مع ّوض مأدبة غداء،ض ّمت جميع القوى السياسية ومن المجتمع المدني المشاركة
في التوافق البلدي في مدينة زغرتا وق��رى وب��ل��دات زغرتا
الزاوية.
وحضر ،إلى معوض ،ك ّل من السيد طوني فرنجية ،النائبان
اسطفان الدويهي وسليم كرم ،المطران جورج بو جوده ،الوزير
السابق يوسف سعاده ،النائب السابق جواد بولس ،مم ّثل
«القوات اللبنانية» ماريوس البعيني ،مم ّثل «التيار الوطني
الحر» بول المكاري ،مم ّثل «تيار المستقبل» طارق عجاج ،نائب
رئيس الربطة المارونية توفيق مع ّوض ،عضو األمانة العامة
لـ«قوى  14آذار» يوسف الدويهي ،سليمان جان عبيد ،رئيس
اتحاد بلديات زغرتا الزاوية زعني خير ،رئيس بلدية زغرتا
إهدن شهوان الغزال مع ّوض ،وحشد من رؤساء بلديات زغرتا
الزاوية والمخاتير ،رئيس وأعضاء الئحة «معا ً من أجل زغرتا
وإهدن» ،كوادر «حركة االستقالل» و«تيار المرده».
وألقى فرنجية كلمة ،قال فيها« :من المفروض أن نكون بغنى
عن الدعم السياسي للبلديّات ،ولكن لألسف ،وأنا سأتكلم عن
تجربتي الصغيرة في زغرتا وسأعطيكم وقائع ،نحن في زغرتا
مع كل اإلدارات الرسميّة واإلدارات المركزيّة كنا على مدى 10
سنوات من  2005إلى  ،2009ث ّم من  2009إلى اليوم ،أي 11
سنة ندفع ثمن هذا االنقسام السياسي وندفع ثمن المواقف
السياسية التي كانت تأخذها ه��ذه البلدة .ه��ذا هو الوضع
الذي نعيشه اليوم ،ولكن نحن لسنا موجودين لنتكلم عن هذا
الموضوع ،بل نحن موجودون لنتكلم عن بلديّتنا وعن زغرتا
وإهدن وك ّل قرانا وبلداتنا ،ولكن في الدولة عندما يكون هنالك
وزارة معيّنة أو مؤسسة معيّنة تنتمي إلى طرف سياسي غير
م ّتفق وغير منسجم مع الطرف السياسي في المقلب اآلخر في
هذه البلدة من يدفع الثمن؟ الشعب من يدفع الثمن والبلدات،
وعلى حساب م��اذا؟ على حساب اإلنماء .ولكن إذا نظرنا إلى
زغرتا – إهدن ،ال نحسد غير مناطق والتي عندها حرمان أكثر
م ّنا ،نحن أيضا ً يطالنا الحرمان».
أضاف فرنجية« :أحب أيضا ً أن أتكلّم باسم الضنية وباسم
الكورة وباسم البترون وباسم عكار وباسم طرابلس ،نحن كلّنا
يطالنا الحرمان كما في في الجنوب والبقاع ،حتى الذين يُتهمون
بأ ّنهم هم المركزية ،أيّ في العاصمة ،هناك حرمان يطالها،
ولكن نحن يطالنا هذا الحرمان نتيجة الخالفات السياسيّة»،
مؤ ّكدا ً «ضرورة وأهمية الوفاق السياسي في هذه البلدية ،ألنّ
هذه البلديات في قرى زغرتا ستنال الدعم وحصانة كل األفرقاء
السياسيّين من كل الجهات».
مفصلي بالنسبة
أ ّما مع ّوض فقال« :ما جمعنا اليوم حديث
ّ
لزغرتا الزاوية ،يجمعنا إنجاز توافق كبير في زغرتا الزاوية
يحصل للمرة األولى على مستوى البلديات بعد الحرب .توافق
يض ّم الجميع ،وش��ارك��ت فيه األغلبية الساحقة من القوى
السياسيّة واألح��زاب والتيارات والشخصيات ،كما شارك فيه
رم��وز من المجتمع المدني .يجمعنا توافق هو بمثابة تأكيد
لقرار تغليب مصلحة زغرتا الزاوية وإنمائها على كل خالفاتنا
واصطفافاتنا السياسيّة».
ث ّم كانت صورة تذكاريّة للقيادات مع رئيس وأعضاء الئحة
«معا ً لزغرتا وإهدن «كرمالك يا زغرتا».
 أُعلنت في بلدة عابا  -الكورة الئحة «معا ً إلنماء عابا»،وض ّمت :أمين حنا خليل ،حنا فهد يوسف ،غسان عزيز الصميلي،
هيام حنا أنطون ،نقوال الياس فرح ،وليد عثمان العثمان ،لميس
عبدالله سعد ،لينا إيليا موسى ووسيم ساسين الشنبور.
 أُعلنت الئحة «مشمش لغد مشرق» ،التي تض ّم مجلسا ًبلديا ً مؤلفا ً من  18مقعدا ً و 8مخاتير ،في مهرجان حاشد أُقيم
في ملعب مدرسة الصفاء في بلدة مشمش ،برئاسة محمد عمر
بركات ومحمد بري  3سنوات لكل منهما ،واألعضاء :عبدالرحمن
الحاج ،أحمد السوقي ،رياض طالب ،حسام سعود ،عمر عبيد،
علي خليل ،خالد قمر الدين ،عبد الرزاق الضناوي ،عامر سعيد،

ناصر العتيق ،عامر ديب ،جميل حماد ،علي الخالدي ،حسين
الحولي ،سعد كساب وإبراهيم الدالي.
 ت ّم اإلعالن في كفر عبيدا عن الئحة «الوفاء» المدعومة منوزير االتصاالت بطرس حرب وحزب الكتائب والعائالت ،وهي
مؤ ّلفة من :طنوس قيصر الفغالي رئيس بلديّتها الحالي ،مارون
شكور ،طنوس وديع رومانوس ،أرليت سركيس ،إدمون يوسف
الفغالي ،جوزف ألبير سمعان ،طوني موسى طنوس ،عصام
فؤاد فدعوس ،وسمير شليطا.
أ ّما الئحة «شباب كفرعبيدا» المنافسة فمدعومة من حزب
«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» ،وتض ّم :ريمون
صهيون ،سيمون صهيون ،يوسف ب��ط��رس ،ج��ان شاهين،
جيسكار فدعوس ،كورين فدعوس ،كالرا الخوري ،شربل جوزف
الفغالي ،وبشير يعقوب أبي سلوم.
ّ
والمرشحون إل��ى مقعد مختار ،فهم :أن��ط��وان رومانوس
(المختار الحالي) ،دومينيك سمعان ،إيلي عبود وفاضل سلوم.
 ت ّم اإلعالن في بلدة عين عكرين في الكورة عن الئحة «كلّنالعين عكرين» ،التي يتقاسم رئاستها لمدة ثالث سنوات كل
من أنطوان الخوري وجوزيف يوسف ،وتض ّم األعضاء :مروان
طنوس ،داني طنوس ،فؤاد يوسف ،نادين يوسف ،جورج فارس
وضومط الخوري.
 أُعلنت «الئحة عندقت القوية» المدعومة من «التيار الوطنيالحر» و«القوات اللبنانية» في منزل رئيس البلدية عمر مسعود،
وفي حضور حشد من أبناء البلدة ،وتض ّم الالئحة :مروان جريج،
كارولين ضاهر ،فادي غصن ،يوسف الخوري ،أليس سطوف،
إيليا نجم ،الياس شاهين ،سبع فرنسيس ،إيلي جريج ،طوني
شحود ،بسام يعقوب ،جورج سركيس ،مارك زينون ،الياس
أنطون.
 أُعلنت الئحة «تنورين بتجمعنا» ،التي تض ّم مم ّثلين عنعائالت ت ّنورين ومدعومة من األح��زاب خالل احتفال أُقيم في
الساحة العامة في تنورين الفوقا في حضور فاعليات من تنورين
وحشد من أبنائها ،وتض ّم الالئحة :أيوب ديب حرب ،وجدي
بطرس خليل ،ميليا ميشال يوسف الغزال ،ناظم معروف طربيه،
جورج معين يونس ،ليزا وليف الخوري ،إيلي نبيل يونس،
رفيق جرجس رعيدي ،ريتا زخيا ملحمه ،بيار أنطونيوس كرم،
أنطونيوس بولس قمير ،رانيا جرجس بو لطوف ،دوري صعب
صعب ،شربل البدوي يعقوب ،جيهان كنعان طربيه ،جوزيف
سعد بطرس ،غريس فضول فضول ،داني بطرس رعيدي.
ّ
مرشحين لمقعد مختار ،وه��م :شربل
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جرجس كرم ،زياد كنعان يونس ،جودت يوسف طربيه ،معلنا ً
ترك الحرية الختيار المخاتير الباقين.
ـ أُقيم احتفال في مدينة الميناء – طرابلس ،ت ّم في خالله إعالن
الئحة «الميناء ألهلها» المدعومة من وزير العدل المستقيل اللواء
أشرف ريفي ،والمواجهة لالئحة «الميناء حضارة» ،والالئحة
برئاسة يحي غازي وعضوية :عامر حداد ،عاطف طبوش ،عامر
عيد ،يونس ربيع ،عبد الباسط درويشة ،ناصر حدبا ،وفيق
الذقاني ،هيثم نجا ،هدى الصباغ ،الدكتورة هند الصوفي ،الياس
لوقا ،روبير أيوب ،أرور الجم ،عبد القادر فوال ،حنا الحايك ،فواز
المصري ،محمد الحلوة ،مصطفى أيوبي ،هنادي مشرف ويحي
الحداد.

انتخاب رؤساء

على صعي ٍد آخ��ر ،ت ّم انتخاب معن الخليل رئيسا ً لبلدية
الغبيري وأحمد الخنسا نائبا ً له ،وجرى االنتخاب في مكتب
محافظ جبل لبنان المهندس ف��ؤاد فليفل ،ال��ذي أ ّك��د «أهميّة
التعاون في العمل البلدي ،وضرورة االلتزام بال ُمهل القانونية
لتقديم تصاريح اإلثراء غير المشروع».
كما ت ّم انتخاب رؤساء ون ّواب للمجالس البلدية في بلدات:
معربون ،حوش تل صفية وإيعات ،في محافظة بعلبك  -الهرمل
وذلك في السراي الحكومي ،وجاءت النتيجة على الشكل اآلتي:
 معربون :محمد محمود عبد الحميد رئيساً ،خالد أحمدقاسم نائبا ً للرئيس.
 إيعات :حسين شفيق عبد الساتر رئيساً ،علي حسن األحمرنائبا ً للرئيس.
ً
 ح��وش تل صفية :عباس خليل معاوية رئيسا ،محمدمحمود معاوية نائبا ً للرئيس.
 حزين :علي إبراهيم الضيقة رئيساً ،وعلي محمد زعيترنائبا ً للرئيس.
كما س ُتجرى الحقا ً االنتخابات لرئاسة ونيابة الرئاسة في
بلدتي رأس بعلبك وحربتا.

