النتائج الر�سمية ملحافظة البقاع:
�شديد ينتزع مقعد غامن و�سكرية يخرق الئحة الوفاق
بانتهاء الف�صل البقاعي لالنتخابات النيابية ،يكتمل عقد املجل�س النيابي اجلديد ،الذي يدخل حيز الت�شريع خالل الن�صف الثاين
من ت�شرين ا ألول املقبل.
أ
أ
أ
أ
آ
آ
واالنتخابات التي أ�جريت على مراحل خم�س ،وامتدت على خم�س �حاد ابتداء من الحد � 18ب وانتهاء بالحد � 15يلول� ،ظهرت
نتائجها ،بقاء ثلثي القدمي من جمل�س الـ 92على ِقدمه ،وجاءت بنحو الثلث من الوجوه اجلديدة ،أ�ي ت�سعة و أ�ربعون نائب ًا جديداً
ا ألبرز بينهم رئي�س احلكومة رفيق احلريري ،متام �سالم ،بطر�س حرب ،بيار دكا�ش ،أ�حمد حبو�س وع�صام فار�س .ويف املقلب اخلا�سر
يربز خروج أ�وغ�ست باخو�س ،خمايل �ضاهر ،بيار حلو ،ف ؤ�اد ال�سعد ،حبيب �صادق ،أ�مني احلافظ ،علي عمار ،حممد برجاوي ،عدنان
طرابل�سي ،مي�شال �سماحة� ،سليم �سعادة ،وغريهم ممن كان لهم ح�ضورهم املميز يف جمل�س الـ.92
الف�صل ا ألخري من االنتخابات ،ظهرت نتائجه ،أ�م�س ،و أ�علنها نائب رئي�س احلكومة وزير الداخلية مي�شال املر قبل الظهر ،وب ّينت
فوز الئحة الوفاق والوحدة الوطنية ب�شكل �شبه كامل ،وبرز فيها اخرتاقان ،حيث انتزع املر�شح هرني �شديد املقعد املاروين من النائب
روبري غامن ،بفارق نحو أ�لف �صوت ،فيما كان االخرتاق البارز للمر�شح �إ�سماعيل �سكرية ،الذي خا�ض املعركة االنتخابية منفرداً ،بعد
ا�ستبعاده عن الالئحة املذكورة.
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واعترب املر أ�ن كل اللغط الذي �ثري حول ت�خر �إعالن النتائج يف غري حمله ،م�شرياً �إىل �ن كل الرقام التي �ذيعت قبل �إعالن النتائج
الر�سمية ،هي من عمل ماكينات املر�شحني ،وال تنطبق عليها ال�صفة الر�سمية ،وبالتايل ف إ�ن النتائج احلقيقية هي التي نذيعها ا آلن.
و أ�كد املر « أ�ن االنتخابات أ�ثبتت أ�ن هناك م�شاركة �ضخمة جداً من قبل ال�شعب اللبناين بكل فئاته ،وهي انتخابات ممتازة جداً ،على
�صعيد ا ألمن و�إدارة العملية االنتخابية ،وكل ما قيل لت�شويهها مل يتوقف عنده أ�حد ،ألنه ثبت أ�نه كالم غري ج ِّدي وهذه االنتخابات أ�تت
مبجل�س يتمتع بثقة �شعبية جيدة ،ويتمتع بقاعدة وم�شاركة جيدة ،ونت أ�مل خرياً».
و�سئل عن املحا�ضر التي و�صلت من البقاع الغربي وكانت مفتوحة والتي أ�ثارت لغط ًا بالن�سبة �إىل �إخراج مندوبي املر�شحني من
ُ
�سراي زحلة .ف أ�جاب »هذا لي�س لغطاً ،ح�صل خالف بني مندوبني عن مر�شحني أ�مام القا�ضي فتدخلت قوى ا ألمن و أ�خرجتهم للمحافظة
على �سالمة عملية الفرز و�سمحت للمر�شحني فقط أ�و ملندوب واحد الدخول �إىل ال�سراي� .إذاً مل يح�صل أ�ي لغط أ�و �إ�شكال .تدخلت ال�سلطة،
القانون يقول �إن القا�ضي ي أ�مر داخل القاعة ،وقد أ�مر قوى ا ألمن ب إ�خالء الع�شرين مندوب ًا امل�سببني للخالفات وترك من قبل كل مر�شح
مندوبني.
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أ��ضاف� :ما بالن�سبة �إىل انتخابات البلدية ف إ�ن رغبة الدولة �ن جتري انتخابات بلدية وخمتارين ب�سرعة ولكن بعد ��سبوعني ي�صبح
هناك جمل�س نواب جديد أ�ي يف  15ت�شرين ا ألول ومن بعده حكومة جديدة ويعود القرار لهم ب إ�جراء االنتخابات وتوقيتها .ونحن خالل
هذا ال�شهر الباقي من عمر احلكومة �سنتابع كل التح�ضريات الالزمة وك أ�ن االنتخابات البلدية واالختيارية حا�صلة يف أ�قرب وقت».
حمافظة البقاع
} دائرة را�شيا والبقاع الغربي:
عن املقعد ال�شيعي :حممود أ�بو حمدان (� 105192صوتاً).
عن مقعد الروم ا ألرثوذك�س� :إيلي الفرزيل (� 95699صوتاً).
عن املقعد الدرزي :في�صل الداوود (� 71354صوتاً).
عن املقعد املاروين :هرني �شديد (� 68510صوتاً).
عن املقعدين ال�سنيني :عبد الرحيم مراد (� 75225صوتاً) ،و�سامي اخلطيب (� 52361صوتاً).
} دائرة ق�ضاء زحلة:
عن املقعد ال�شيعي :حم�سن دلول (� 95258صوتاً).
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عن مقعدي الروم الكاثوليك :اليا�س جوزف �سكاف (� 81697صوتاً) ،ونقوال مي�شال فتو�ش (� 74378صوتاً).
عن املقعد املاروين :خليل الهراوي (� 63962صوتاً).
عن مقعد الروم ا ألرثوذك�س� :شوقي الفاخوري (� 60556صوتاً).
عن مقعد ا ألرمن ا ألرثوذك�س :جورج قا�صرجي (� 57981صوتاً).
عن املقعد ال�سني :حممد علي املي�س (� 51547صوتاً).
} دائرة ق�ضائي بعلبك والهرمل:
عن املقعد ال�شيعي� :إبراهيم أ�مني ال�سيد (� 93043صوتاً).
ح�سني احلاج ح�سن (� 86496صوتاً).
عمار املو�سوي (� 85042صوتاً).
ح�سني احل�سيني (� 68932صوتاً).
عا�صم قان�صوه ( 67209أ��صوات).
غازي زعيرت (� 61479صوتاً).
عن املقعدين ال�سنيني� :إبراهيم بيان (� 74983صوتاً).
�إ�سماعيل �سكرية (� 41940صوتاً).
عن املقعد املاروين :ربيعة كريوز (� 66424صوتاً).
عن املقعد الكاثوليكي مروان فار�س (� 51501صوت).
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