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لبنان يطوي صفحة االنتخابات البلدية من الشمال.. بسالم
طرابلس للتوافق وزغرتا لفرنجية والبترون المدينة للتيار الوطني الحر وقضاؤها لـ 14 آذار وبشري لجعجع

)محمود الطويل(.. والوزير السابق سليمان فرجنية يقترع في زغرتا النائب ستريدا جعجع تدلي بصوتها في بشري

رئيس احلكومة االسبق جنيب ميقاتي يدمغ ابهامه باحلبر بعد االدالء بصوتهرئيس الوزراء االسبق عمر كرامي يضع ورقته االنتخابية في الصندوق في طرابلس

النائب ميشال معوض مدليا بصوته في زغرتا

انسحب المرشحون فتأجلت
انتخابات بزعون إلى وقت الحق

»ديموقراطية االنتخابات«: 270 مخالفة 
داخل وخارج مراكز االقتراع

بيروت: فش���ل التوافق في بزعون، وقد
تش���كلت الئحتان االول���ى مدعومة من 
»القوات اللبنانية« والثاني��ة م��ن العائالت، 
لكن حادثة مقتل طوني ونايف صالح بلدة 
ضهر العني، برصاص حنا البرس���اوي من 
بلدة بزعون اضعفت االقبال على صناديق 
االقتراع في في البلدة وبقرقاش���ا وطوزا، 

والحقا انسحب املرشحون لبلدية »بزعون« 
بسبب اجواء التوتر في البلدة، فأعلن وزير 
الداخلية زياد بارود تأجيل االنتخاب��ات في 

هذه البلدة الى وقت الحق.
الى ذلك اعتبر البطريرك املاروني نصراهلل 
صفير وصف ما حص���ل في »ضهر العني« 

باخلطيئة الكبرى.

آليات وعناصر اجليش اللبناني خالل مواكبتهم العملية االنتخابية

بي����روت: أكد مراقبو جمعي����ة »دميوقراطية 
االنتخابات« ان عملية االقتراع جرت بهدوء 
في مختلف األقضية الشمالية، مع تسجيل بعض 
االشكاالت املتفرقة، كما سجلوا ايضا وجود حالة 
من التوتر في بعض بلديات عكار حيث التنافس 
االنتخابي الساخن، ولو لم يكن له طابع سياسي. 
ولم يؤد ذلك إلى أي اشكاالت امنية. وأفاد املراقبون 

بأن املخالفات واحلوادث الطارئة بلغت في مجملها 
270 مشاهدة او مخالفة كترويج انتخابي داخل 
أو في محيط مركز االقتراع وتوزيع مناشير أو 
لوائح انتخابية في محيط مركز االقتراع اضافة 
الى »وجود ماكينات انتخابية غير املندوبني قرب 
او داخل مركز االقتراع وعدم وجود لقوى األمن 

في محيط مركز االقتراع«.

أخبار وأسرار لبنانية
توحيد مشيخة العقل: جتدد الكالم عن مشيخة العقل والسجال حولها، 
إذ ذكرت مصادر النائب طالل أرس����الن انه سيدخل في حوار مع النائب 
وليد جنبالط، بعد انتهاء االستحقاق البلدي، حول توحيد مشيخة العقل، 
ووضع املجلس املذهبي الدرزي واألوقاف الدرزية، واحتمال إيجاد حل 

يزيد من الوحدة داخل الطائفة الدرزية.
 »اللقاء الدميوقراطي«: ذكرت تقارير صحافية ان النائب وليد جنبالط لن يدعو 
اللقاء الدميوقراطي الى اجتماع قريب، وهو لم يعقد أي اجتماع له منذ فترة ليست 
قصيرة، قبل ان يحسم النواب املنتمون اليه، متوضعهم السياسي، وما اذا كانوا 
سيسيرون على النهج الذي يسير عليه رئيس اللقاء، ام يعاكسونه، حيث يظهر 
ان النواب غير احلزبيني، مثل مروان حمادة وفؤاد السعد وهنري حلو وانطوان 

سعد، ال يوافقون على مواقف جنبالط مبوضوعي املقاومة وسورية.
 ارتياح املعارضة: تؤكد مصادر معارضة ارتياحها الى اجلو السياس����ي 
ال����ذي يتجه اليه البل����د »فنحن أصبحنا في مواجه����ة فئة صغيرة من 
مسيحيي 14 آذار فيما كل ش����ركائهم يتجهون نحونا، والدليل هو عدم 
تلقي د.س����مير جعجع دعما من حلفائه في اإلشكال احلاصل مع رئيس 

اجلمهورية، سوى ضمن إطار أمانة 14 آذار«.
 توالي الزيارات إلى س�ورية: تردد ان أمني س��ر اللجنة اخلماس��ية في »تيار 
املس��تقبل« احمد احلريري زار س��ورية قبل أيام من االنتخابات البلدية في 
صيدا، كما علم ان رزمة لقاءات أعدت للنائب وليد جنبالط في دمشق ستتوالى 

تباعا في األيام املقبلة مع قيادات سياسية وامنية.
 نقاب�ة احملررين الى الواجهة: تناقلت تقارير إعالمية س����عي العاملني في 
القط����اع الصحافي الى حتديث نقابتي الصحافة واحملررين وتنظيمهما 
على غرار النقابات املهنية األخرى كاألطباء واملهندسني واحملامني، لكن 
إفادة البعض من غياب النقيب ملحم كرم بعد ايام قليلة منه، للمزايدة 
واإلفادة الش����خصية هي امر غير مقبول وال تليق بأصحابها. كما تردد 
كالم عن عرض ثمني قدم لنجل نقيب احملررين الراحل ملحم كرم لتولي 

منصب والده كنقيب للمحررين، اال انه رفض الفكرة من أساسها.

مواك�ب زهرية: سارت في شوارع مدينة طرابلس مواكب 
سيارات زهرية تقودها نساء دعما املرشحة تدعى فضيلة 

فتال.
ورقة بيضاء: دعا النائب احمد كرامي جميع الطرابلسيني إلى 
االقتراع واإلدالء برأيهم ولو بورقة بيضاء من اجل رفع نسبة 

االقتراع.
اإلس�اءة للجي�ش: اجليش اللبناني أوقف ثالثة اشخاص 
في بلدة املزيارة بعد اشكال مع اجليش والتفوه بكالم مسيء 

بحق املؤسسة العسكرية.
اخلط الساخن: خصصت وزارة الداخلية اخلط الساخن 1790 
لتلقي الش��كاوى والذي ميكنه تلقي 6 اتصاالت خالل الدقيقة 

الواحدة.
عنف انتخابي محدود: حصل عراك أمام قلم االقتراع في بلدة 
وادي اجلاموس )عكار( بني مناصري الالئحتني املتنافستني، 
حيث حصل تضارب باأليدي س����رعان م����ا فضته قوة من 
اجليش. وفي بلدة بقس����ميا اواسط البترون توتر الوضع 
عل����ى اثر اقدام احد الناخبني عل����ى االنتخاب مرتني، بينما 
ضبط احد عناصر التي����ار الوطني احلر وهو يبدل اوراق 
بعض الناخبني، مما ادى الى إشكال بني مرشحي الئحة 14 
آذار وبع����ض القوى االمنية. وفي بلدة علما )زغرتا( توتر 
املوقف بني انصار الالئحتني املتنافستني، سارع اجليش الى 
الس����يطرة عليه. أمام قلم اقتراع في زغرتا، واثناء خروج 
النائب س����ليمان فرجنية من القلم حصل تدافع بني بعض 
عناص����ر املردة من انصاره، وعناصر من تيار االس����تقالل 
املنافس، لكن اجليش تدخل ايضا، وفض االشكال من قبل 

مغاوير اجليش.

من أجواء الحدث

بيروت � عمر حبنجر
أقفل ملف االنتخابات البلدية واالختيارية في لبنان بعد ش����هر من 

التنقل من محافظة الى اخرى.
وكان مس����ك اخلتام في محافظتي الشمال وعكار، حيث جرى امس 
انتخاب 212 مجلسا بلديا من أصل 238، حيث فازت 27 بلدية بالتزكية، 

و498 مختارا فاز 147 منهم بالتزكية.
وقد تابع رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ورئيس احلكومة سعد 
احلريري العمليات االنتخابية في الشمال، وكلف الرئيس سليمان وزير 
الداخلي����ة زياد بارود بالتوجه الى بلدة ضه����ر العني، وتقدمي التعزية 
باسمه لذوي االخوين صالح اللذين سقطا برصاص احد ابناء بلدتهما 

ألسباب ثأرية.
وم����ع انطالقة العملية االنتخابية صباح امس، أعلن وزير الداخلية 

زياد بارود، انه لن يكون هناك تهاون مع املخلني باألمن.
وقد تعززت القوى األمنية والعس����كرية في بلدات بشري والكورة 
القابل����ة للتأثر بجرمي����ة ضهر العني املزدوجة حي����ث اقدم مواطن من 
بزعون يدعى حنا البرس����اوي على قتل الشقيقني طوني ونايف صالح 

ألسباب ثأرية.

طرابلس إقبال ضئيل

ف����ي طرابلس، واجهت الالئحة التوافقية ع����دم اقبال الناخبني، وقد 
فسر نائب املدينة سمير اجلس����ر هذا بانعدام املنافسة، وهذا ما جعله 
يحث الطرابلس����يني على النزول الى صنادي����ق االقتراع، وهذا ما فعله 
نائب طرابلس روبي����ر فاضل الذي كان اول النواب املقترعني، وقد دعا 

الناخبني الى التوجه الى صناديق االقتراع دون تردد.
وفي بلدة القلمون، املدخ����ل اجلنوبي ملدينة طرابلس التي تضم 12 
ألف نس����مة، جميعهم من املسلمني السنة، وفيها يتقدم تيار املستقبل، 

واجلماعة االسالمية، اضافة الى مناصري الرئيس جنيب ميقاتي.
أما في ميناء طرابلس، فقد قاطع األرمن االنتخابات البلدية بس����بب 
عدم اعتماد عضو لهم في الالئحتني املتنافس����تني، لكن الرئيس كرامي 

وضع املالمة عليهم ألنهم لم يوافقوا على من اقترح لتمثيلهم.
وخاضت االنتخابات البلدية في املين����اء الئحتان مكتملتان األولى 
برئاسة السفير السابق محمد عيسى، والثانية برئاسة الرئيس احلالي 
للبلدية عبدالقادر علم الدين، ال����ذي وعد أنصاره بالفوز على الالئحة 

املقابلة.
وفي قضاء الضنية سجلت مواجهات انتخابية وسياسية وعائلية في 
سير وبخعون وعاصون، ويدعم النائب احمد فتفت )املستقبل( الئحة 
امناء س����ير � الضنية، وفي بخعون يدعم زميله في املس����تقبل النائب 
قاسم عبدالعزيز الئحة بلدية بوجه الئحة يدعمها النائب السابق جهاد 

الصمد وذلك أيضا بعد تعثر كل محاوالت التوافق.
منسق تيار املس����تقبل أحمد احلريري وصف التوافق في طرابلس 
باحلالة غير املس����بوقة في عاصمة الشمال، مش����ددا على اهمية كثافة 
االقتراع، حلماية هذا التوافق، وبالتالي ملنع اخلروقات ولتوفير املجال 

إلمناء طرابلس العاصمة الثانية احملرومة.
م����ن جهته، قال فيص����ل عمر كرامي ان التواف����ق البلدي جاء تلبية 
لرغبات الناس وقد فرض نفسه على القيادة السياسية، مشيرا الى ان 
التوافق الذي حصل ليس مع تيار املس����تقبل وحسب امنا ايضا مع كل 

الشرائح السياسية.
في قضاء البترون التنافس كان على أشده بني قوى 14 آذار وقوى 8 

آذار، بني التيار الوطني احلر والكتائب والقوات اللبنانية.
وفي مدينة البترون عاصمة القضاء وبلدة الوزير جبران باسيل، بدت 
املعركة محسومة لالئحة »البترون بتمون« برئاسة مارسلينو احلرك 
املدعوم من الوزيرين جبران باسيل وخلفه التيار الوطني احلر واملردة 

والذي تقابله الئحة برئاسة النائب السابق سايد عقل.

زغرتا المدينة والمزارع

أما في زغرتا فقد جتسد الصراع االنتخابي بني الئحة يرأسها نعمة 
اهلل بولص املكاري مدعوما من رئيس حركة االستقالل ميشال معوض 
وقوى 14 آذار، والئحة يرأسها توفيق معوض، ويدعمها النائب سليمان 

فرجنية والعماد ميشال عون وقوى 8 آذار.
زغرتا التي هي كبرى البلدات املارونية في شمال لبنان يضم مجلسها 
البلدي 21 عضوا وتشمل صالحياته بلدة »اهدن« مصيف الزغرتاويني 

وناخبها مييل تقليديا آلل فرجنية.
هذا في زغرتا، أما في قرى قضاء زغرتا )مزارع زغرتا( فقد متكنت 
»القوات اللبنانية« من التواجد وبالتالي التحالف مع آل معوض الذين 
يتصدرون اخلط اآلخر في زغرتا بوجه خط آل فرجنية في بعض القرى، 
كرشعني وعلما، حيث تتنافس الئحة برئاسة ايلي عبيد شقيق الوزير 
السابق جان عبيد، يدعمها النائب فرجنية واخرى مدعومة من رئيس 
حركة االستقالل ميشال معوض والقوات اللبنانية، وكذلك سبعل ومزيارة 
وغيرهما، علما ان هناك 5 بلديات فازت بالتزكية في قضاء زغرتا، وهي: 

كفر حانا، كفر صغاب، عرجس، عني دارين، وراس كيفا.
في عكار فقد اش����ار الضاهر الى ان أهالي القبيات لطاملا عاشوا معا 
وس����ط أجواء التفاهم والدميوقراطية آمال وصول الالئحة التي يدعمها 

مع التيار الوطني احلر.
والقبيات هي كبرى البلدات املارونية في عكار ويتألف مجلسها البلدي 
من 18 عضوا، وتتنافس عليه الئحتان، األولى الئحة »نحو قبيات أفضل« 
التي يدعمها النائب هادي حبيش بالتحالف مع القوات اللبنانية وحزب 
الكتائب وبعض العائالت، والثانية الئحة »قرار القبيات« املدعومة من 

التيار الوطني احلر والنائب السابق مخايل الضاهر.
بيد ان النائب السابق لرئيس احلكومة عصام فارس عمل على تشكيل 

مجالس بلدية بالتوافق في 10 بلدات أرثوذكسية في عكار.

المعركة االنتخابية بلسان أصحابها.. فرنجية يهدّد و»القوات« تردّ
بيروت: وصف وزير الداخلية زياد بارود األجواء 
االنتخابية في الش����مال وعكار باجليدة، نظرا لعدم 
تسجيل حوادث تذكر، باستثناء بعض املشاكل االدارية 

البسيطة التي عوجلت فورا.
والحظ بارود بعد عودته من طرابلس حيث تابع 
العملية االنتخابية عن قرب، ان القوى السياس����ية 
تتصرف بعقالنية وتعمل على حسن سير العملية 

االنتخابية.
من جهته، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري 
اعلن انه أدلى بورقة بيضاء في انتخابات بلدية بلدته، 
علما ان شقيقه مكرم مكاري هو رئيس الالئحة، ورأى 
ان افضل رد على كالم النائب سليمان فرجنية )حول 
قت����ل عنصري املردة في ضهر العني واتهامه جعجع 
ورئيس احلكومة سعد احلريري بتغطيته( هو ما جاء 

من أهل الضحيتني، واصفا كالمه بغير املسؤول.

النائب فرجنية من جهته وقبل االدالء بصوته في 
زغرتا حتدث لإلعالميني مذكرا مبقتل الشقيقني طوني 
ونايف صالح برصاص القواتي حنا البرصوني، معتبرا 

ان الفريق اآلخر يلعب دور الضحية رغم كل ذلك.
وردا على سؤال حول كيفية تقبل انصاره في زغرتا 

خطابه األخير قال: اجلواب في صناديق االقتراع.
النائب القواتي ايلي كيروز وفي الس����ياق عينه 
دعا من بشّري النائب سليمان فرجنية الى الكف عن 
املتاجرة بعناوين الدم واإلجرام ألنها ال تنطلي على 

املسيحيني واللبنانيني.
وتساءل كيروز كيف ربط فرجنية حادث »ضهر 
الع����ني« الثأري بالقوات، وس����أله: م����ن يطلب منه 
دائم����ا التصويب على القوات وعلى س����مير جعجع 

ومهاجمتهما؟
وأضاف: ان الصراع الدموي لم يوجد اال مع تيار 

املردة ألس����باب تاريخية تتعلق بذهنيته العسكرية 
واالقتصادية ونهجه التسلطي، ورفض احلوار، وإلغاء 
اآلخ����ر املختلف، لقد اعتذر فرجنية من انصاره ألنه 
س����بق ان دعاهم الى ضبط النف����س، لذلك اقول ان 
اعتذاره هذا يشكل ادانة مزدوجة له، ألن هناك حتريضا 
صريحا ملناصريه على االعتداء، وألن كالمه ينطوي 

على تهديد لآلخرين.
ف����ي طرابلس أكد الرئيس عمر كرامي بعد االدالء 
بصوته ان املدينة تش����هد جترب����ة ال مثيل لها، عبر 
الالئح����ة التوافقية املعتمدة، لكن����ه توقع اال ترتفع 

نسب االقتراع كثيرا.
وفي البترون، قال الوزير جبران باسيل بعد االدالء 
بصوته، انه ال دخول للميليشيات الى هذه املدينة.

وفي رد ضمن����ي على زميله ونده بطرس حرب، 
قال باس����يل، بعد حادثة »ضهر العني«، ال أدري من 

يستطيع الكالم عن امليليشيات؟
وأضاف باسيل: البترون نبذت امليليشيات )ويقصد 
الق����وات اللبنانية(، والتخريب ليس له مكان بيننا، 
ونقول لهم رد االعتبار يكون في االنتخابات النيابية 

املقبلة.
بني ان منسق القوات اللبنانية في البترون فادي 
سعد، توقع ان تكون نتيجة معركة مدينة البترون 
»على املنخار« جازما بأن قوى 14 آذار س����تحصد ما 
ال يقل عن 14 بلدي����ة في القضاء مقابل خروقات في 

البلدات املتبقية.
لكن املرش����ح لرئاس����ة بلدية البترون مرسلينو 
احلرك، املدعوم من التيار الوطني واملردة، أكد أنه ال 

احد يستطيع تغيير لون البترون.
وقال ان الوزير باسيل صهر العماد ميشال عون 

هو املستهدف في هذه املرحلة السياسية.


