وزير الداخلية يذيع النتائج الر�سمية للجنوب والتح�ضريات للمتبقية
ال�سبع :حلول للقرى املهجرة »و أ�قالم برج حمود مثل ال�سابق«
أ�علن وزير الداخلية والبلديات العميد ح�سن ال�سبع ،أ�م�س ،النتائج النهائية والر�سمية لالنتخابات النيابية يف اجلنوب بدائرتيه
ا ألوىل والثانية ،وذلك يف م ؤ�متر �صحايف عقده يف مكتبه يف وزارة الداخلية .وقال �إن ال�شكاوى التي تبلغتها الوزارة كانت يف جمملها
عادية ومل نبلغ عن أ�ي �شكوى معقدة أ�و غري قابلة للمعاجلة أ�و احلل .كما عر�ض أ
للحداث التي وقعت على هام�ش العملية االنتخابية
على ال�شكل ا آلتي:
حادث ح�صل يف بلدة رمي�ش اجلنوبية وقد تدخلت القوى ا ألمنية واجلي�ش اللبناين ومت تطويقه وعادت ا ألمور �إىل طبيعتها هناك.
احلادث امل ؤ��سف يف بلدة �صوفر و أ�دى �إىل �سقوط عدد من اجلرحى ،وقد تدخلت على الفور القوى ا ألمنية واجلي�ش اللبناين ،ومت
تطويق م�ضاعفاته والقت القب�ض على الفاعلني .كما وقع حادث يف منطقة ب�شري يف ال�شمال.
وقال ال�سبع »�إن قوى ا ألمن الداخلي و�سائر القوى ا ألمنية اتخذت كل ا إلجراءات ال�ضرورية ال�ستكمال املرحلتني الثالثة والرابعة من
العملية االنتخابية يف ا أل�سبوعني املقبلني وت أ�مني م�ستلزمات ا ألمن للمواطنني يف جميع املناطق اللبنانية«.
و أ�ذاع ال�سبع النتائج الر�سمية كا آلتي:
دائرة اجلنوب ا ألوىل (�صيدا ،الزهراين� ،صور ،بنت جبيل) �إجمايل املقاعد�( 12 :صيدا� :سني ( ،)2الزهراين� :شيعي ( ،)2روم كاثوليك
�( ،)1صور� :شيعي  )4و(بنت جبيل� :شيعي  .)3عدد املر�شحني يف الدائرة .19 :عدد الناخبني ،381247 :ن�سبة االقرتاع .$46, 16 :عدد
املقرتعني .178988 :عدد االقالم  .721ا ألوراق امللغاة .3059 :العدد املعول عليه.175929 :
�صيدا �سني :عدد املقاعد .2 :الفائز بهية بهاء الدين احلريري تزكية و أ��سامة معروف �سعد احلريري تزكية.
الزهراين �شيعي .عدد املقاعد  ،2الفائز نبيه م�صطفى بري  ،153036علي عادل ع�سريان  ،152593اخلا�سر االول ريا�ض �سعيد
اال�سعد .19646
الزهراين روم كاثوليك :مقعد واحد .الفائز مي�شال حنا مو�سى  ،152705اخلا�سر االول فوزي حنا نقوال ابراهيم ابو فرحات
.12509
�صور �شيعي :عدد املقاعد  .4الفائزون حممد عبد املطلب فني�ش  ،154056ح�سن حممد كامل حب اللـه  ،151964عبد املجيد علي
�صالح  ،151114علي يو�سف خري�س  ،149446اخلا�سر :اياد علي اخلليل  ،12293ح�سني جنيب �صفي الدين  ،6784ب�شرى ايوب
اخلليل .4399
بنت جبيل �شيعي :عدد املقاعد  ،3والفائزون هم ح�سن نظام الدين ف�ضل اللـه  ،152539علي احمد بزي  ،149967ايوب فهد
حميد  ،149307اخلا�سر االول انور حممد يا�سني  ،18450ناجي علي احلاج ابراهيم بي�ضون .9776
يف دائرة اجلنوب الثانية (النبطية ،مرجعيون ،حا�صبيا وجزين) اجمايل املقاعد 11 :النبطية� :شيعي ،3 :مرجعيون وحا�صبيا:
�سني� ،1 :شيعي ،2 :درزي ،1:روم ارثوذك�س ،1 :جزين :ماروين ،2 :روم كاثوليك .1 :عدد املر�شحني يف الدائرة ،23 :عدد الناخبني
 ،284944عدد املقرتعني  ،124187االوراق امللغاة  ،1545العدد املعول عليه ،122642 :ن�سبة االقرتاع  ،$43عدد االقالم .536
النبطية ثالثة مقاعد �شيعية :فاز حممد ح�سن رعد  ،107853يا�سني كامل جابر  ،107302عبد اللطيف بك يو�سف الزين ،104870
اخلا�سر االول علي ح�سني حاج علي  ،8456الثاين حازم توفيق �شاهني  ،4867كمال ح�سن وهبي  ،4674طالل حممد �سعيد فيا�ض
 ،990علي نعيم طرابل�سي .234
مرجعيون وحا�صبيا �شيعة عدد  .2الفائز حممد حممود حيدر  ،105076علي ح�سن خليل  ،104674اخلا�سر االول �سعد اللـه
حممد مزرعاين  ،8886احمد حممد كامل اال�سعد  ،8404عبا�س حممد �شرف الدين  ،4408كامل احمد اال�سعد .14
درزي عدد املقاعد  ،1الفائز انور حممد اخلليل  ،106953اخلا�سر االول عز الدين حممد �شمو�س زين الدين .3338
روم ارثوذك�س :عدد املقاعد واحد والفائز ا�سعد حليم حردان  ،99539اخلا�سر االول اليا�س يو�سف ابو رزق  ،15737جورج ول�سن
فيبه .77
�سنة :عدد املقاعد  ،1الفائز قا�سم عمر ها�شم بالتزكية.
جزين :ماروين :عدد املقاعد  ،2الفائز �سمري ابراهيم عازار تزكية ،بيارو فريد �سرحال :تزكية ،روم كاثوليك :عدد املقاعد  ،1الفائز
انطوان الدكتور �سليم خوري تزكية.
بعد ذلك اجاب ال�سبع على ا�سئلة ال�صحافيني قائال انه يف �ضوء اال�شكاالت التي وقعت يف غري منطقة »�سنطلب من القوى االمنية
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واجلي�ش تكثيف العنا�صر االمنية للمراحل املقبلة« .ا�ضاف أ�ما ان ت�ضمن الوزارة عدم وقوع اال�شكاالت» ،ف أ�نت تطلب مني امرا ال احد
ي�ستطيع ان ي�ضمنه ،لكن نحن نقدر ان نطوقها«.
وردا على �س ؤ�ال حول نقل �صناديق اقرتاع برج حمود اىل منطقة اخرى اجاب ال�سبع» :املعلومات حول هذا املو�ضوع غري دقيقة ،أ�وال
هناك ن�ص قانوين يقول ان اقالم كل منطقة تو�ضع �ضمنها ،اي ان منطقة برج حمود ال ا�ستطيع ان ا�ضع اقالمها يف اجلديدة ،فبالن�سبة
القالم برج حمود حاولنا ان نقربها لت�سهيل و�صول الناخبني اليها ،ولكن حدث اعرتا�ض ،فقلنا لهم لي�س هناك من م�شكلة ،وجعلناها
مثل ال�سابق«.
ونفى ان يكون بع�ض املواطنني تعذر عليهم احل�صول على بطاقاتهم االنتخابية بالرغم من انهم تقدموا بطلباتهم �ضمن املهلة
القانونية ،وقال» :هذا امر غري �صحيح ،ونحن حني و�صلنا اىل الوزارة دعونا املواطن للح�صول على بطاقته االنتخابية ،وهناك كثري من
اللبنانيني تقدموا وح�صلوا على بطاقاتهم .لدينا ن�ص قانوين هو املادة  49تقول انه ي�ستمر ت�سليم البطاقات االنتخابية لغاية اليوم
ال�سابع الذي ي�سبق اي عملية انتخابية .ونحن ا�ستمررنا يف ت�سليم البطاقات االنتخابية يف ما خ�ص بريوت واجلنوب اىل نهار ال�سبت
ال�ساعة الثانية ع�شرة ليال ،واتخذنا اجراء �آخر ف�سمحنا لكل مواطن جاء لي أ�خذ بطاقته املوجودة �ضمن حرم املخفر بالدخول لت�سلم
بطاقته ،ومع هذا كله هناك خمافر بقي لديها بطاقات الن ا�صحاب العالقة مل ي أ�توا ال�ستالمها يوم ال�سبت ال�ساعة الثانية ع�شرة والدقيقة
اخلام�سة ،ال اقدر ان ا�سلم اي بطاقة أ
لل�شخا�ص الذين مل ي أ�توا اىل املخفر ،وهذا ما حدث«.
وحول كيفية التعامل مع املهجرين يف قرى كفرمتى وبريج وعبيه وغريها قال ال�سبع :اتخذنا االجراءات التي تر�ضي كل االفرقاء
يف القرى اخلم�س املهجرة ،ففي كفرمتى وعبيه اقمنا لهم منازل جاهزة مع حمامات على حدود منطقتهم ومت التلزمي وان �شاء اللـه
�سنت�سلمها اجلمعة ،وجميع الفرقاء اختاروا املكان التي �ستو�ضع فيه وال توجد اي م�شكلة ،ا�ضافة اىل ذلك ف إ�ن القوى االمنية �ستنت�شر
من بريوت اىل مراكز االقرتاع و�ست�ضرب طوقا حلماية اي �شخ�ص يريد ممار�سة دوره الد�ستوري والقانوين«.
وبالن�سبة حلادث �صوفر قال ال�سبع »ان املعلومات التي و�صلتني من قيادة اجلي�ش تفيد انه مت ت�سليم جميع اال�شخا�ص املطلوبني،
وهم كانوا هربوا عند ح�صول احلادث ،لكن ا آلن كل املطلوبني ا�صبحوا لدى اجلي�ش وهو �سي�سلمهم اىل الق�ضاء املخت�ص«.
وقيل له ،اىل اي جهة ينتمون ،فاجاب» :ا ألمر لي�س بحاجة اىل ذكاء حتى نعرف من يوجد يف �صوفر خمتلف مع ا آلخر او من يتناف�س
مع ا آلخر ،فمن جهة هنا اال�شرتاكيون ،ومن جهة ثانية هناك م ؤ�يدو طالل ار�سالن والعماد عون«.
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