النتائج الر�سمية إلنتخابات بريوت:
 14لـ«القرار» و 2لـ«ا إلنقاذ» وواحد لـ«ال�شعب»
واكيم يخرتق الئحة احلريري ومطر يحتفظ باملقعد املاروين
و«ا إل�سالميون» يخ�سرون
أ�علن وزير الداخلية مي�شال املر عند ال�سابعة والن�صف م�ساء أ�م�س ،النتائج الر�سمية النهائية لالنتخابات النيابية يف بريوت.
و أ�ظهرت النتائج ،التي أ�ذاعها املر ،يف م ؤ�متر �صحايف يف وزارة الداخلية ،ان الئحة قرار بريوت التي ير أ��سها الرئي�س رفيق احلريري،
قد حظيت بح�صة ا أل�سد من املقاعد النيابية املخ�ص�صة للعا�صمة� ،إذ فازت ب أ�ربعة ع�شر مقعدا ،يف حني ان الالئحة املناف�سة (الئحة
ا إلنقاذ والتغيري) التي ير أ��سها الرئي�س �سليم احل�ص ،نالت مقعدين ،خالفا لنتائج االنتخابات النيابية يف العام  1992حيث نالت
�سبعة مقاعد.
و أ�برزت النتائج ،فوز النائب جناح واكيم باملقعد ا ألرثوذك�سي ،خمرتقا الالئحتني املذكورتني ،وب�شكل خا�ص الئحة الرئي�س احلريري،
التي �ضمت مر�شحني للمقعدين ا ألرثوذك�سيني ،يف حني اخرتق النائب غ�سان مطر الئحة الرئي�س احل�ص ،وانتزع املقعد املاروين (منفردا)
أ�مام مناف�سه يف الالئحة جورج خديج الذي مل يحالفه احلظ.
والفوز ا ألبرز ،كان لرئي�س جمعية املقا�صد اخلريية ا إل�سالمية متام �سالم ،الذي خا�ض االنتخابات منفردا.
ومن خالل هذه النتائج ،يتبني أ�ن أ�طرافا حملية بارزة ،قد خ�سرت متثيلها ،وي أ�تي »حزب اللـه« يف مقدمة ه ؤ�الء ،حيث خ�سر مقعده
الذي ما يزال النائب حممد برجاوي ي�شغله حتى  15ت�شرين ا ألول ،وفاز به مر�شح الرئي�س نبيه بري الدكتور ح�سني يتيم ،كما خ�سر
ا ألحبا�ش مقعدهم الذي ي�شغله النائب عدنان طرابل�سي ،وكذلك »اجلماعة اال�سالمية« خ�سرت مقعدها الذي ي�شغله النائب زهري
العبيدي.
وجاءت النتائج الر�سمية ،كما أ�علنها الوزير املر ،على النحو ا آلتي:
{ عن املقاعد ال�سنية ال�ستة فاز:
رفيق احلريري ونال � 78714صوتاً( ،قرار بريوت).
�سليم احل�ص ونال � 64259صوتا( ،ا إلنقاذ والتغيري).
بهاء الدين عيتاين ونال � 48652صوتا( ،قرار بريوت).
�سليم دياب ونال � 47892صوتا( ،قرار بريوت).
متام �سالم ونال � 46885صوتا( ،منفرد).
عدنان عرقجي ونال  46203أ��صوات (قرار بريوت).
} اخلا�سر ا ألول حميي الدين دوغان ونال � 41054صوتا (قرار بريوت).
{ عن املقعدين ا ألرثوذك�سيني فاز:
ب�شارة مرهج ونال � 59038صوتا (قرار بريوت).
جناح واكيم ونال � 53088صوتا (الئحة ال�شعب).
} اخلا�سر ا ألول عاطف جمدالين ونال  47404أ��صوات (قرار بريوت).
{ عن املقعد الدرزي فاز:
خالد �صعب ونال � 51599صوتا (قرار بريوت).
} اخلا�سر ا ألول ع�صام نعمان ونال � 31415صوتا (ا إلنقاذ والتغيري).
{ عن املقعدين ال�شيعيني فاز:
حممد يو�سف بي�ضون ونال � 45762صوتا (ا إلنقاذ والتغيري).
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ح�سني يتيم ونال � 40150صوتا (قرار بريوت).
} اخلا�سر ا ألول ح�سن �صربا ونال � 39551صوتا (قرار بريوت).
{ عن املقعد املاروين فاز:
غ�سان مطر ونال � 28229صوتا (منفرد).
} اخلا�سر جورج خديج ونال � 17683صوتا (ا إلنقاذ والتغيري).
{ عن املقعد الكاثوليكي فاز:
مي�شال فرعون ونال � 54571صوتا (قرار بريوت).
} اخلا�سر ا ألول فادي مغيزل ونال  25807أ��صوات (ا إلنقاذ والتغيري).
{ عن مقعد ا ألقليات فاز:
جميل ال�شما�س ونال � 39636صوتا (قرار بريوت).
} اخلا�سر ا ألول أ��سمر أ��سمر ونال ( 17316الئحة ال�شعب).
{ عن املقعد ا إلجنيلي فاز:
�إبراهام دده يان ونال � 52372صوتا (قرار بريوت).
} اخلا�سر ا ألول أ�نطوان �سعد � 15901صوت (الئحة ال�شعب).
{ عن مقعد ا ألرمن الكاثوليك فاز:
�آغوب جوخادريان ونال � 53833صوتا (قرار بريوت).
{ عن مقاعد ا ألرمن ا ألورثوذك�س فاز:
خات�شيك بابكيان ونال � 55381صوتا (قرار بريوت).
هاكوب دمرجيان ونال � 54416صوتا (قرار بريوت).
يغيا جريجيان ونال � 50036صوتا (قرار بريوت).
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