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ال�شمال وعكار يختتمان االنتخابات البلدية واالختيارية و�سط «تناف�س �أحجام»
«� ّأم المعارك» في طرابل�س و«ك�سر عظم» في البترون وتوافق في زغرتا

ميقاتي

فرنجية

اخ ُتتمت المرحلة الرابعة واألخيرة من االنتخابات
البلدية واالختيارية في محافظتي الشمال وعكار
وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة لم يخرقها سوى بعض
اإلشكاالت البسيطة التي عولجت على الفور.
وفي حين بلغ عدد الناخبين في محافظة لبنان
الشمالي ( )580095وعكار ( ،)269910تفاوتت
نسب االق��ت��راع بين ال��م��دن وال��ب��ل��دات ف��ي تنافس
ّ
مرشحة ومرشح في 273
ديمقراطي بين 5976
بلدية و 1553على  740مركز مختار.
وصدر عن المكتب اإلعالمي في وزارة الداخلية
والبلديات ،البيان اآلتي« :انتهت المرحلة الرابعة
واألخيرة من االنتخابات البلديّة واالختياريّة في
محافظتي لبنان الشمالي وعكار ،وبذلك تكون عملية
االنتخابات البلدية واالختيارية في لبنان قد انتهت
ُسجل أي حالة تبادل إط�لاق ن��ار ،أو
من دون أن ي ّ
إصابات ،في كل لبنان.
وبلغت نسبة التصويت بشكل عام في المحافظتين
 .% 45,3وفي قضاء طرابلس بلغت النسبة 26,9
 ،%وفي قضاء الكورة  ،% 43,8وفي قضاء البترون
 ،% 54,4وفي قضاء المنية  -الضنية ،% 57,2
وفي قضاء عكار  ،% 61,6وفي قضاء بشري 36,6
 ،%وفي قضاء زغرتا  .36,68%وفي بلدية طرابلس
بلغت النسبة .% 25,82
وورد  700استفسار وشكوى إلى الخط الساخن
في وزارة الداخلية ،ت ّم الرد عليها بسرعة ،وعملت
غرفة العمليات المركزية في الوزارة على معالجتها
لحظة بلحظة».
وأش��ارت إلى أنّ وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق
سيعقد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم
مؤتمرا ً صحافيا ً في وزارة الداخلية إلج��راء عملية
تقويم شاملة للعملية االنتخابية بمجملها.

البترون

وكانت صناديق االق��ت��راع في البترون ُفتحت
في السابعة صباحاً ،أمام الناخبين البالغ عددهم
 60123الختيار  25مجلسا ً بلدياً ،بعد فوز أربعة
مجالس بالتزكية و 36مختارا ً من أصل .85
وخاضت البترون معركة كسر عظم بين الئحة
مدعومة من وزير االتصاالت بطرس حرب والئحة
مقابلة مدعومة من «التيار الوطني الحر» و«القوات
اللبنانية».
وأ ّكد حرب بعد اقتراعه في ثانوية تنورين الفوقا،
أنّ «القرار هو للناس كي يُدلوا بأصواتهم بحرية».
وقال« :هذه المعركة ليست سياسية ،بل يجب إن
تكون إنمائيّة ،والطريقة التي أُدي��رت بها المعركة
من الطرف ال��ذي يواجهنا وط��رح عملية مشاركة
األح��زاب بقرار حزبي في البلديات ،أخ��ذت طابعا ً
إنمائ ّيا ً وسياس ّياً .نحن لم نرفض الدخول الحزبي
إلى هذه الالئحة التي ك ّنا نش ّكلها لتكون توافقية في
تنورين ،طلبنا من العائالت انتداب مم ّثلين لها ،وإن
انتدبت حزبيين فأهالً وسهالً بهم سواء كانوا عونيين
أو قوات لبنانية أو أي حزب .يُشاع كالم عن أنّ أحد
أعضاء الئحتنا من تيار المستقبل .هذا الكالم كذب،
ومن ّ
ترشحوا هم من اختيار أبناء تنورين».
ُسئل :هناك معركة حقيقية في تنورين للمرة
األولى منذ  50سنة ،فهل يُعتبر مج ّرد حصولها في
وجه الوزير بطرس حرب انتصارا ً للفريق اآلخر؟
أجاب« :مبروك عليهم هذا االنتصار الذي هو لكل
التنوريين ،إذ هناك ممارسة ديمقراطية سليمة وهذا
أمر عظيم».
ُس��ئ��ل :يُحكى ع��ن معركة «ك��س��ر ع��ظ��م» ،فهل
تعتبرها كذلك؟ كما ا ُّتهمت بدفع الماليين لتنورين
قبل االنتخابات؟
أج��اب« :نحن عظامنا ال تنكسر ولو على سبيل
المزاح ،ث ّم أ ّنني كوزير أصرف االعتمادات المتو ّفرة
لدي في كل لبنان ،وطبعا ً تنورين جزء من لبنان
وأهلها جزء من اللبنانيين ،وهذه المنطقة جزء من
لبنان .كما أعطي المساعدات بما يُس ّمى الدعم لكثير
من المؤسسات العامة من دون حصرها بفئة واحدة،
فقد و ّزعت ما يجب توزيعه بحسب رأيي وضميري
مرتاح .لم أستغل الموضوع انتخابياً ،ولست بحاجة
إلى ذلك ألنّ هؤالء الناس ال يباعون وال يشترون،
فالناس هنا ينتخبون وف��ق ضميرهم ووعيهم
وثقافتهم وليس بالمال».
والح��ق��اً ،طلب ح��رب ف��ي ت��ص��ري��ح ،م��ن جميع
مناصريه ومؤيّديه «عدم إطالق الرصاص ابتهاجا ً
بتاتاً ،لدى إعالن نتائج االنتخابات البلدية مساء
اليوم» ،داعيا ً «األجهزة األمنيّة إلى قمع أيّ مخالفة
في هذا الشأن».
من جه ٍة أخرى ،حيّا وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل ُقبيل اقتراعه في البترون« ،كل شباب
التيار الوطني الحر وشابّاته في كل الشمال ،من
عكار إلى المنية والضنية وطرابلس والكورة وزغرتا
وبشري والبترون» ،وقال« :نحن نعرف ماذا يفعلون،
يؤسسونه اليوم لقراهم هو بداية مهمة جداً».
وكل ما ّ
وق��ال« :سأتحدّث خصوصا ً عن قضاء البترون
الذي اقترع فيه اليوم ،ألقول ألهلنا في مدينة البترون:
مدينتكم اليوم تريد صوتكم رغم أ ّنكم تعتبرون أن ال
معركة اليوم وأ ّنكم فائزون ،ولكن علينا أن نقول
أنّ هذه المدينة تستأهل أن نعطيها صوتنا لنؤ ّكد
محبّتنا لها والتزامنا في السنوات الست المقبلة ماذا
ستفعل البلدية .الئحة «البترون دائما ً بتمون» أعطت
البترون وستعطيها في السنوات الست المقبلة،
ونحن وإيّاها واحد».
ُسئل :منافسة النائب العماد ميشال عون للنائب
سليمان فرنجية أدّت إلى توافق في زغرتا ،وهو
ينافسكم وينافس اللوائح المدعومة من التيار
والقوات في البترون والكورة وفي أكثر من منطقة،
ماذا تقول؟
أجاب« :نحن لم نشعر بالمنافسة مع المردة وال
في أي مكان من قضاء البترون وفي المدينة تحديداً،
وشجعناه
ولكن التوافق في زغرتا نحن ساهمنا فيه
ّ
وك ّنا جزءا ً منه في كل هذا القضاء ،وأعتقد أنّ تفكيرنا
هو لما ما بعد اليوم ،ألنّ ه ّمنا أن نجمع وألاّ نبقى في

كرامي

أمام مركز انتخابي في طرابلس
هذه التفرقات الصغيرة .نحن الوعاء الكبير الذي
يستوعب الجميع».
والحقاً ،ر ّد باسيل على النائب سليمان فرنجية
بالقول« :المشكلة تكمن مع الوزير فرنجية أ ّنه يبني
على أخبار مغلوطة ،ونحن قلنا إ ّننا غير شاعرين
بالمنافسة وليس بوجودهم».

الكورة

وبلغ عدد الناخبين المسجلين على لوائح الشطب
في الكورة  56ألفاً ،مو ّزعين على  126قلم اقتراع
النتخاب  35مجلسا ً بلديا ً من أصل  36بعد فوز
مجلس بلدية كفتون بالتزكية ،والنتخاب  52مختارا ً
من أصل  81بعد فوز  29مختارا ً بالتزكية.
أ ّم��ا المقاعد االختيارية التي ف��ازت بالتزكية
فهي بترومين ،عفصديق ،فيع ،كفرقاهل ،برغون،
بدبهون ،كفرصارون ،كفرحاتا ،ضهر العين ،قلحات،
أجدعبرين ،حارة الخاصة ،بدنايل ،بدبا ،بتعبورة،
دارشمزين ،البحصاص ،بصرما ،بنهران ،متريت،
رشدبين ،برسا ،زكرون ،كفتون ،ضهور الهوا ،عين
عكرين ،زغرتا المتاولة وبتوراتيج.
واعتبر نائب رئيس مجلس الن ّواب فريد مكاري بعد
اإلدالء بصوته في مدرسة جبران مكاري الرسمية في
أنفة ،أنّ «العملية االنتخابية تجري في منتهى الهدوء
والديمقراطية ،واإلقبال جيد».
وعن تو ّقعاته بفوز الالئحة التي يدعمها ،قال:
«بالتأكيد ستنجح ،ولكن لدينا في أنفة خاصرة
ضعيفة ،ونأمل من أهالي أنفة أن ينتبهوا إلى هذه
الخاصرة ،وأدع��وه��م إل��ى أن يأخذوا في االعتبار
العيش المشترك ويقوموا بواجباتهم اتجاه كل
األطراف من دون تمييز».
أ ّما عن التحالفات ،فقال« :في الواقع االنتخابات
البلدية تجمع ما بين السياسة والعائالت واإلنماء،
وهي متشابكة مع بعضها .وتختلف التحالفات من
بلدة إلى بلدة ،وبعض األحيان تكون بين حزبين
مختلفين ومنقسمين لكن ي ّتفقان في الئحة واحدة في
بلدة ما وينقسمان في بلدة أخرى ،االنتخابات البلدية
تختلف عن النيابيّة والتعبير عنها يأخذ ا ّتجاها ً
إنمائ ّياً ،إضافة إلى الطابع السياسي».
واعتبر وزير اإلعالم رمزي جريج ،بعد اقتراعه في
بلدته كوسبا ،أنّ «الجو عائلي في كوسبا والمنافسة
هي بين األقارب ،ونسمع أخبارا ً عن دفع أموال ،لكن
الكالم غير دقيق».
وآم���ل أن ت��ك��ون االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��د ّي��ة تمهيدا ً
لالنتخابات النيابية في موعدها أو قبل الموعد ولكن
بعد انتخاب رئيس جمهورية ،ألنّ انتخاب الرئيس هو
مفتاح الحل النتظام عمل المؤسسات الدستورية».
وختم من ّوها بـ«دور قوى األمن الداخلي والجيش
بإشراف الوزير نهاد المشنوق ،الذي حرص على
إجراء االنتخابات بأكبر قدر من األمن واالستقرار».
وتم ّنى النائب نقوال غصن ،بعد اإلدالء بصوته في
مدرسة كوسبا الرسمية للصبيان على أهالي بلدة
كوسبا ،أن «ينتخبوا بكل ديمقراطية وحرية».
من جهته ،ن�� ّوه النائب ف��ادي ك��رم بعد اإلدالء
بصوته في أميون بـ«مجريات العملية االنتخابية في
الكورة».
من جهته ،اعتبر النائب السابق سليم سعادة بعد
اقتراعه في أميون ،أنّ العملية االنتخابية في البلدة
«أهليّة بمحليّة ،وال سيّما أنّ أميون هي عاصمة السالم
واألمان واالنفتاح ،بدليل أنّ المصارف والمؤسسات
التجارية والمقاهي العالمية تفتح فيها» ،وعن
تشكيله لالئحة أميون ،أشار إلى أ ّنها «تحوي خليطا ً
المرشحين ،منهم ّ
ّ
مرشح قومي ملتزم وآخر عوني
من
ّ
المرشحون اآلخ��رون هم من
وآخ��ر شيوعي ،فيما
المناصرين للتيارات السياسيّة ومستقلين» ،مشدّدا ً
على أنّ «الالئحة هي الوحيدة المكتملة في أميون،
وتم ّثل شريحة واسعة من العائالت».
ور ّكز على أنّ «أميون تص ّوت اليوم لمشاريعها
اإلنمائية» ،من ّوها بـ«عمل البلديات المتعاقبة»،
ومتم ّنيا ً أن «يكون المجلس المنتخب الجديد على
قدر التطلّعات في العمل ،إذ إنّ العمل البلدي إنماء
متواصل».
وشدّد وزير الدفاع السابق فايز غصن ،بعد اقتراعه
في بلدته في كوسبا ،على أنّ «المعركة التي يجب أن
تحمل طابعا ً إنمائ ّيا ً تح ّولت إلى سياسية في كوسبا،
وأنّ جميع األحزاب ورجال المال تخوض حربا ً قوية
ضدّه».

بشري

في بشري ،انتهى اليوم االنتخابي من دون أيّة
مشاكل تقنية أو عملية ،أ ّما في بلدة طورزا التي فازت
بلديتها بالتزكية ،فقد عاشت ليالً متش ّنجا ً بسبب
إع��ادة القرار بإجراء االنتخابات في البلدة بعد أن
كان الوزير المشنوق قد أرجأها ،بنا ًء على عريضة
ّ
المرشحون قد
قدّمها األهالي ون ّواب القضاء .وكان
انسحبوا حفاظا ً على الوضع األمني وسالمة العملية

االنتخابية.
وشكرت النائبة ستريدا جعجع ،خ�لال اإلدالء
بصوتها في بشري« ،أه��ل البقاع وعائلة جعجع
ورحمة وطوق وكيروز ،الذين لهم جهد كبير في هذا
اليوم العظيم».
وتابعت« :أقول إنّ أهالي بشري هم قلبي وعيوني
وهم أهلي ،وأق��ول عند السابعة صناديق االقتراع
ستثبت كبر أو صغر الرسالة».
ولفتت جعجع إلى أنّ «نسبة التصويت أتت عالية
ألنّ أهالي بشري شعروا بالمنافسة ،واليوم ج ّرب
البعض أن يوهم أنّ هناك الئحتين للقوات ،ولك ّنني
أقول إنّ الالئحة المنافسة تض ّم  10أشخاص ينتمون
لجبران ط��وق وللشيخ عيسى ال��خ��وري ،ونحن
نحترمهم».
وشدّد النائب إيلي كيروز ،بعد اإلدالء بصوته في
ثانوية جبران خليل جبران الرسمية في بشري ،على
أنّ «المنافسة هي بين الئحة للقوات وثانية مدعومة
من الزعامات التقليدية».
وف��ازت لوائح «اإلنماء وال��وف��اء» المدعومة من
«القوات اللبنانية» بالتزكية في البلدات اآلتية :بان،
بقاعكفرا ،حدث الجبة ،قنات وطورزا.
كما ف��ازت بلدية حدث الجبة برئاسة المحامي
جورج الشدراوي نتيجة توافق األحزاب والعائالت.

طرابلس

وأس��دل��ت طرابلس ال��س��ت��ارة على أ ّم المعارك
االنتخابية في نهار شهد منافسة ديمقراطية بين أربع
لوائح ،إحداها غير مكتملة.
ومنذ فتح صناديق االقتراع في القضاء بمدنه
الثالث طرابلس والميناء والقلمون ،انطلق النهار هادئا ً
ولم تش ْبه أيّة مخالفات أو حوادث ُتذكر ،باستثناء
تمسك بعض
شكوى بعض رؤساء أقالم االقتراع من ّ
الناخبين باالقتراع بجوازات سفر منتهية الصالحية،
أو ببيانات القيد اإلفرادية.

ميقاتي

واقترع الرئيس نجيب ميقاتي في ثانوية حسن
حجة في طرابلس ،وص ّرح بعد االقتراع« :أنتهز هذه
ألسجل إنجازا ً كبيرا ً للحكومة اللبنانية
المناسبة
ّ
بشخص رئيسها ووزي��ر الداخلية وال���وزراء ككل،
من خالل اإلص��رار على إج��راء االنتخابات البلدية
واالختيارية .ونذكر جميعا ً أ ّن��ه قبل أقل من شهر
كان الجميع يش ّكك في إجراء هذه االنتخابات ،لك ّنها
حصلت ،وهذا إنجاز لتعزيز الديمقراطية».
ور ّدا ً على سؤال ،قال« :االجتماع الذي حصل بيني
طي صفحة
وبين الرئيس سعد الحريري ت ّم خالله ّ
الماضي وفتح صفحة جديدة ،يت ّم بناؤها أكثر فأكثر

بالثقة المتبادلة ،وأن��ا متأ ّكد أ ّن��ه بمقدار حرصي،
فالرئيس الحريري أيضا ً حريص على وحدة الصف
على الصعيد الوطني وأيضا ً على الصعيد الس ّني.
لذا اجتمعنا وا ّتفقنا على التالقي في هذه االنتخابات
التي أضعها أوال ً في اإلطار اإلنمائي من خالل المنافسة
الديمقراطية ،علما ً أنّ هذه االنتخابات ا ّتخذت أيضا ً
وجها ً سياسيا ً تجلّى بتحالفنا أنا والرئيس سعد
الحريري».
ُسئل :هل حالة ال��وزي��ر أش��رف ريفي هي التي
جمعتك مع الرئيس سعد الحريري؟
أجاب« :ا ّتفاقنا سابق لهذا األم��ور ،واللواء ريفي
جزء من المدينة وال أحد يستطيع إلغاءه».
ُسئل :الوزير ريفي يقول إ ّنه خرج من اللوائح أل ّنه
يريد الخروج من المزرعة ومبدأ الغنم والمحاصصة؟
أجاب« :هل هو من استخدم تعبير مزرعة وغنم؟
هذا كالم سياسي ،لك ّنه يعرف تماما ً أنّ الموجودين
يم ّثلون العائالت الطرابلسية ،وال سيّما آل الحالب
ويكن وعويضة وكبارة ومواس وغيرها من العائالت،
ليست غنما ً وال زبائن مزارع ،وهو يعرف جيدا ً نسيج
المجتمعالطرابلسي».
وفي مدرسة دوحة اآلداب في طرابلس ،أدلى وزير
العدل المستقيل أش��رف ريفي بصوته ،وق��ال بعد
االقتراع« :لقد مارست للمرة األولى حقي في االقتراع
في االنتخابات البلدية واالختيارية» ،مشدّدا ً على أ ّنه
من غير المقبول ألاّ يقترع العسكريون.
وتم ّنى المفتي مالك الشعار ،بعد إدالئه بصوته،
«أن يتوافق الجميع دائما ً على مصلحة لبنان وخير
البلد ،ألنّ مساحة الخالف ال تستحق أي تباعد بين
فريق وآخ��ر ،والجميع يسعى إلى مصلحة لبنان،
والتباين في اآلراء أمر طبيعي ،وهناك تعدّد وتن ّوع
وهذه هي العملية الديمقراطية».
وأ ّك��د أنّ «الوجود المسيحي مأخوذ في االعتبار
كما رغب األخوان المطارنة في جولتهم على القوى
السياسية».
من جهته ،قال النائب محمد عبد اللطيف كبارة،
بعد اقتراعه في مدرسة ابن سينا في محلة القبة
 طرابلس ،ر ّدا ً على سؤال عن استهداف التحالفللوزير أشرف ريفي« :ليس هناك حرب إلغاء ،ولكن
مواقفه وتصريحاته وا ّتهاماته لتحالفنا في طرابلس
كانت عالية النبرة .إنّ تحالفنا هو إلنماء طرابلس ،وال
غاية أخرى أو مصلحة إلاّ مصلحة المدينة».
وأ ّك��د النائب محمد الصفدي ،الذي أدلى بصوته
في طرابلس« :ندخل في معركة أحجام وغير ذلك،
وك ّنا نتم ّنى أن يكون الوزير أشرف ريفي في الالئحة
التوافقية ،لكن لكل رأيه وظروفه».
ُسئل :ما الذي يجمعكم في هذا االئتالف مع «تيار
المستقبل» والرئيس نجيب ميقاتي؟
أجاب« :تجمعنا مصلحة طرابلس .في الـ2010
كانت الئحة توافقيّة كلها محاصصة ،ولهذا السبب
فشلت .واليوم أؤ ّكد لجميع الناخبين أنّ نسبة 80
في المئة من الالئحة ال تنتمي إلى أي من السياسيين،
وكان اختيار أكثرية األعضاء من السيد عمر حالب أو
الدكتور عويضه».
ُسئل :الحزب العربي الديمقراطي في جبل محسن
غير مم َّثل في الالئحة التوافقية ،أليس هؤالء من نسيج
مدينة طرابلس؟
أج���اب« :أخ��وان��ن��ا العلويون راض���ون ج��دا ً عن
تمثيلهم ،وأؤ ّكد أنّ تمثيلهم كان خيارهم وليس خيارنا
ّ
وترشح أحد األشخاص
نحن .كان خيارهم المشاركة
ال��ذي نعتبره ممتازاً .صحيح أنّ الحزب العربي
الديمقراطي غير مم ّثل ،لكن العلويين كطائفة مم ّثلون
أفضل تمثيل».
وش�دّد النائب أحمد كرامي الذي اقترع في مركز
مدرسة النموذج في طرابلس ،على أنّ «طرابلس
محرومة وتحتاج إلى التنمية ،وأنّ التفاهم السياسي
قدّم مسألة اإلنماء على أي أمر آخر».
أ ّما النائب سمير الجسر ،فقال بعد اإلدالء بصوته:
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سعادة

نتائج مميّزة لـ«القومي» في محافظتي ال�شمال وعكار
أعلنت الدائرة اإلعالمية في الحزب السوري القومي االجتماعي استنادا ً إلى الماكينة االنتخابية
للحزب في محافظتي الشمال وعكار النتائج التالية:
الكورة
ـ فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في أميون بكامل أعضائها والمخاتير.
ـ فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في بترومين بكامل أعضائها.
ـ فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في بطرام.
ـ فوز الالئحة البلدية التوافقية المدعومة من «القومي» في بشمزين.
ـ فوز الالئحة المدعومة من «القومي» والنائب مكاري والمرده والعائالت في برسا.
ـ فوز الالئحة التوافقية المدعومة من النائب مكاري والعائالت و«القومي» في أنفة.
ـ فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في قلحات بكامل األعضاء.
ـ فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في بلدة كفرحاتا بكامل أعضائها..
ـ فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في كفرصارون.
ـ فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في بلدة عابا.
ـ فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» و «المرده» في بكفتين بكامل أعضائها.
ـ فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» والنائب فريد مكاري في بدنايل.
ـ فوز الالئحة التوافقية المدعومة من أحزاب وعائالت و «القومي» في المجدل.
ـ فوز الالئحة المدعومة من «القومي» في عفصديق.
ـ فوز الالئحة المدعومة من «القومي» في بدبا.
ـ فوز  3أعضاء من الالئحة المدعومة من «القومي» في بلدة فيع.
ـ فوز القومي مارسيل قبرصي مختارا ً في بلدة ددّه.
عكار
ـ فوز لوائح «القومي» واللوائح البلدية المدعومة منه بالتزكية في بلدات :الحصنية ،الحاكور مع
المخاتير ،شربيال مع المختار.
ـ فوز الالئحة المدعومة من «القومي» في جديدة القيطع كاملة مع المخاتير.
ـ فوز الالئحة المدعومة من «القومي» في دير دلوم كاملة مع المخاتير.
ـ فوز الئحة «القومي» في عدبل مع المخاتير.
ـ فوز الالئحة المدعومة من «القومي» في منيارة برئاسة أنطون عبود مع المخاتير.
ـ فوز الالئحة المدعومة من «القومي» في الشيخ طابا.
ـ فوز الالئحة المدعومة من «القومي» في مشتى حسن ــ عكار.
ـ فوز الالئحة المدعومة من «القومي» في بلدة بقرزال قضاء عكار.
البترون
ـ فوز الئحة قرار تنورين المدعومة من الوزير بطرس حرب و«القومي» في تنورين.
ـ فوز الالئحة المدعومة من «القومي» والعائالت في حامات.
ـ فوز الالئحة المدعومة من «القومي» في دوما.
ـ فوز المختار المدعوم من «القومي» في بلدة عورا.
كذلك أعلنت الدائرة اإلعالمية فوز الالئحة البلدية المدعومة من «القومي» في سير الضنية بكامل
أعضائها .أما الالئحة المدعومة من «القومي» في مركبتا ـ طرابلس فقد خرقت الالئحة المنافسة
بمقعدين بلديين ،وفوز المختار في البلدة المذكورة.
«المعركة إنمائيّة وليست سياسية ،ومن يقول إنّ
الئحة «لطرابلس» فيها أعضاء يتبعون لسورية
وحزب الله أو هم في المشروع الفارسي ،فليس ّمهم إذا
كانت لديه الجرأة الكاملة».

كرامي

واقترع الوزير السابق فيصل عمر كرامي في مدرسة
النموذج الرسمية غرفة رقم  5سجالت النوري ،يرافقه
شقيقه خالد.
وأ ّكدأ ّنهص ّوت«لالئحة«لطرابلس»التيأجمععلى
دعمها مع الرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري
ون ّواب المدينة ،لكونها تك ّونت بعيدا ً من المحاصصة
السياسية ،وفيها كفاءات وأصحاب اختصاص»،
وشكر القوى األمنية والجيش اللبناني على ضبط
األم��ن ،آمالً أن يستمر هذا الهدوء في طرابلس وكل
الشمال حتى انتهاء العملية الديمقراطية.
وأضاف« :نحن في عرس ديمقراطي ،والناس تعبِّر
عن رأيها في صناديق االقتراع وليس بالرصاص كما
كان يحصل منذ سنوات ،لذلك نشعر بسعادة كبيرة
لمج ّرد إجراء هذا االستحقاق البلدي واالختياري».
ور ّدا ً على س��ؤال ،قال« :أنا لم أتخ ّل عن أحد من
حلفائي ،من األساس كانت فكرة التوافق ومعاييره

تقضي عدم وجود حزبيّين في الالئحة ،وهناك استثناء
وحيد لجمعية المشاريع والجماعة اإلسالمية ألمور
تقنيّة ،وأنا لست الطرف الوحيد في الالئحة بل هناك
مجموعة من السياسيين توافقوا ودعموا ووضعوا
المعايير ،وأنا مع تمثيل كل الشرائح ،والعتب على
قدر المحبة ،واألقربون أولى بالمعروف ،وهم اعتبروا
أنّ هذا األمر يصيبني أكثر من غيري ،لذلك فليسامحهم
معني بهذا األمر».
الله .وغدا ً األيام تثبت أ ّنني غير
ّ
وعن إمكان أن ينسحب التوافق على السياسيّين
إنمائي ،وما
في المدينة ،ق��ال« :حتى اآلن الهدف
ّ
نشهده ال��ي��وم م��ن ت��ق��ارب سياسي ّ
يبشر بالخير
ويؤسس للمرحلة المقبلة في االنتخابات النيابية،
ّ
إن شاء الله .والرئيس الراحل عمر كرامي كان دائما ً
يدعو إلى تسخير النيابة والسياسة والبلدية لخدمة
الناس ،فماذا يضيرنا إذا اجتمعنا وتوافقنا جميعا ً
على خدمة الناس في طرابلس؟»
وأ ّكد أنّ عزام عويضة «ليس من تيار العزم ،بل هو
مق ّرب من الجميع وتوافقنا عليه ،والكل أجمع على
شخصه لقيادة البلدية في المرحلة المقبلة».
(التتمة ص )4

الم�شنوق جال في المحافظتين :االنتخابات ممتازة
جال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على
بعض مراكز االقتراع في طرابلس وعكار ،فزار عاصمة
الشمال ّ
واطلع على سير العملية االنتخابية ،والتقى
مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّ ار .كما زار
سراي حلبا الحكومية يرافقه قائد الدرك العميد الركن
جوزف الحلو ووفد من كبار الضباط والمستشارين،
حيث كان في استقباله محافظ عكار عماد اللبكي
والقيادات األمنية في عكار والشمال .وأشار المشنوق
إلى «أنّ األجواء ال تزال جيدة إلى اآلن ،ولم يحصل أي
إطالق نار في محافظة عكار .هناك إشكال بسيط في
أحد أقالم االقتراع في منطقة وادي خالد تت ّم معالجته
االن ،والمحافظ لبكي سيزور المنطقة لحل هذا األمر
على األرض» ،مؤ ّكدا ً أنّ «الحوادث والشكاوى تعا َلج
فورا ً من غرفة العمليات».
يخص الرشاوى ،أشار الوزير المشنوق
وفي ما
ّ
إلى «أنّ هناك  3حاالت ت ّم ضبطها حتى اآلن ،وت ّم
توقيف المعنيّين بها».
وعن حفاوة االستقبال في عكار ،قال« :إنّ الو ّد الذي
يظهره أبناء عكار دائما ً هو للدولة اللبنانية ،وليس
لشخصي فقط» .وأعلن «أنّ نسبة االقتراع ،حتى اآلن،
جيدة وعالية نسبياً ،وأنّ العملية االنتخابية جيدة،
والبطء اإلداري محدود ،واألمور تعالج ،وما من شيء
أساسي يعطل العملية االنتخابية».
وعلى صعيد المكننة اإلدارية للعملية االنتخابية
في عكار للمرة االول��ى ،ق��ال« :إنّ المكننة اإلداري��ة
للعملية االنتخابية في محافظة عكار سهّلت األمور،
وربما عوضت بعض البطء الذي كان يحصل».
وسئل عن أي انتخابات ستجري بعد البلدية
ُ
واالخ��ت��ي��اري��ة ،أج���اب« :االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية،
الرئاسية».

نحر خراف خالل استقبال المشنوق في ببنين
ث ّم انتقل إلى دار اإلفتاء في حلبا ،حيث كان في
استقباله ُمفتي عكار الشيخ زيد زكريا وع��دد من
المشايخ ،لينتقل بعدها إلى دارة النائب السابق
لرئيس الحكومة عصام فارس في بينو ،حيث كان
في استقباله متروبوليت عكار للروم األرثوذكس
باسيليوس منصور ومدير مكتب فارس العميد وليم
مجلِّي ،إضافة إلى النائبين نضال طعمة ومعين
المرعبي وعدد من المطارنة والشيوخ.
وج��رى اتصال هاتفي بين المشنوق وف��ارس

الموجود في فرنسا ،فأثنى األخير على «مواقف
المشنوق واإلنجازات التي ح ّققها في وزارة الداخلية،
ومن بينها نجاح االستحقاق االنتخابي».
ور ّد المشنوق ب��أنّ «ف��ارس قامة وطنية كبيرة
وال يمكن أن أزور عكار من دون ال��م��رور في هذه
الدار الوطنية ،ألنّ صاحبها عاقل وحكيم ومتوازن،
ونعود إليه في األوقات الصعبة لحكمته وتوازنه،
وه��و القادر على أن يكون عنصر استقرار وأم��ان
لعكار ولجميع اللبنانيين» ،معتبرا ً أنّ «هذه دار لكل

الناس ،وهي دار خير وو ّد ومحبة ،ولهذا أصررت
على زيارتها».
ور ّدا ً على س��ؤال ،أ ّك��د المشنوق أنّ «انخفاض
نسبة اإلقبال على التصويت في طرابلس ليست
مستغربة ،وتعوِّضها الحماسة في عكار والضنية
والمنية والمناطق األخرى».
وت��اب��ع« :ه��ن��اك تفاصيل انتخابية سنسمع
منها الكثير من اليوم إلى ظهر اإلثنين ،لكن حتى
اآلن ،وقبل  4ساعات من إقفال الصناديق ،نسبة
الحوادث محدودة وتحت السيطرة ،وكل المشاكل
تسجل لغرفة العمليات
ُتعا َلج ف��وراً .وهذه قدرة
ّ
المركزية ،ولقيادة الجيش وق��وى األم��ن الداخلي
وإدارات وزارة الداخلية».
ور ّدا ً على سؤال عن األخبار عن استعمال «المال
االنتخابي» ،أ ّكد المشنوق «توقيف  4أو  5أشخاص،
في  372بلدية ،وهي نسبة غير مرتفعة».
ومنها انتقل إلى دارة النائب معين المرعبي في
بلدة البرج  -عكار .وأشار في تصريح إلى أنّ أوضاع
االنتخابات البلدية واالختيارية ممتازة على األرض،
وال إطالق نار في وادي خالد بل مشكلة يعالجها
المحافظ.
وأع��ل��ن ع��ن توقيف  5اش��خ��اص بتهمة تقديم
الرشاوى شماالً ،موضحا ً أنّ هذا الموضوع ال يُعتبر
كبيرا ً نظرا ً لعدد البلديات الموجودة .ولفتَ إلى أنّ
نسبة الحوادث محدودة وتحت السيطرة ،والمشاكل
سجل لقيادة
ُتعالج في اللحظة نفسها ،وهذه قدرة ُت ّ
العمليات والجيش ووزارة الداخلية ،وحتى اآلن
أج���واء الجولة األخ��ي��رة م��ن االنتخابات البلدية
ممتازة ،ونسبة االقتراع عالية جداً.

