النتائج الر�سمية إلنتخابات أ�ق�ضية حمافظة جبل لبنان
 12نائبا جديدا و 23حافظوا على مقاعدهم
�صدرت ب�شكل ر�سمي ام�س ،نتائج الدورة االوىل من االنتخابات النيابية يف لبنان ،والتي جرت االحد � 18آب  1996يف حمافظة
جبل لبنان ..واعلنت ا�سماء الفائزين اخلم�سة والثالثني ،الذين �سيمثلون املحافظة يف املجل�س النيابي على مدى اربع �سنوات ،بدءù
من اخلام�س ع�شر من ت�شرين االول .1996
ومن خالل هذه النتيجة يتبني ان هذه االنتخابات يف جبل لبنان ،احدثت تبديال لنحو ثلث عدد النواب اخلم�سة والثالثني .اذ ان اثني
ع�شر نائبا جديدا احتلوا العدد نف�سه من املقاعد املخ�ص�صة للمحافظة فيما حافظ ثالثة وع�شرون نائبا على مقاعدهم.
وقد توزع النواب اجلدد على النحو آالتي:
{ يف ق�ضاء املنت ال�شمايل( :اربعة نواب جدد).
احتل �شاكر ابو �سليمان مقعد النائب اوغ�ست باخو�س (ماروين).
احتل انطوان حداد مقعد النائب مي�شال �سماحة (كاثوليك).
احتل �سيبوه هوفننيان مقعد النائب الوزير �شاهي بر�صوميان (ارمن ارثوذك�س).
احتل راجي ابو حيدر مقعد النائب ريا�ض ابي فا�ضل (روم ارثوذك�س).
وحافظ على مقعده كل من النواب :ن�سيب حلود ،مي�شال املر ،غ�سان اال�شقر ،حبيب حكيم.
{ يف ق�ضاء جبيل( :نائبان جديدان)
احتل اميل نوفل مقعد النائب مي�شال اخلوري (ماروين).
احتلت نهاد �سعيد مقعد النائب مهى اخلوري ا�سعد (مارونية).
وحافظ النائب حممود عواد على مقعده (�شيعي).
{ يف ق�ضاء عاليه( :ثالثة نواب جدد)
احتل عبده البجاين مقعد النائب بيار حلو (ماروين).
احتل انطوان حتي مقعد النائب ف ؤ�اد ال�سعد (ماروين).
احتل انطوان اندراو�س مقعد النائب مروان ابو فا�ضل (روم ارثوذك�س).
وحافظ النائبان اكرم �شهيب وطالل ار�سالن على مقعديهما.
{ يف ق�ضاء بعبدا (نائبان جديدان)
احتل بيار دكا�ش مقعد النائب انطوان خليل (ماروين).
احتل �صالح احلركة مقعد النائب علي عمار (�شيعي).
وحافظ على مقعده النواب :ايلي حبيقة ،با�سم ال�سبع ،جان غامن وامين �شقري.
{ يف ق�ضاء ال�شوف (نائب جديد)
احتل وديع عقل مقعد النائب �سمري عون (ماروين).
وحافظ على مقعده كل من :وليد جنبالط ،مروان حمادة ،عالء الدين ترو ،زاهر اخلطيب ،جورج ديب نعمه ،نبيل الب�ستاين ،وخليل
عبد النور.
{ يف ق�ضاء ك�سروان :ال تغيري يف املقاعد ،اذ حافظ النواب من�صور غامن البون ،كميل زيادة ،ر�شيد اخلازن ،اليا�س اخلازن وفار�س
بويز على مقاعدهم (موارنة).
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وزعت وزارة الداخلية ،م�ساء ام�س ،النتائج الر�سمية النهائية للعملية االنتخابية يف جبل لبنان ،و�سبق ذلك م ؤ�متر �صحايف عقده
ظهرا وزير الداخلية مي�شال املر ،اعلن فيه النتائج �شبه النهائية.
وجاءت النتائج كما وزعتها وزارة الداخلية على النحو آالتي:
دائرة ق�ضاء ال�شوف
 1مروان حممد حمادة � 55880صوتا.
 2وليد كمال بك جنبالط � 52032صوتا.
 3نبيل جميد الب�ستاين � 49472صوتا.
 4عالء الدين ترو � 47974صوتا.
 5خليل ابراهيم عبد النور � 47380صوتا.
 6جورج يو�سف ديب نعمه � 44566صوتا.
 7وديع وديع عقل  43606ا�صوات.
 8زاهر انور اخلطيب � 40214صوتا.
دائرة ق�ضاء املنت
 1مي�شال اليا�س املر  43407ا�صوات.
 2غ�سان ا�سد اال�شقر � 34597صوتا.
 3حبيب لوي�س حكيم � 32965صوتا.
 4ن�سيب �سليم حلود � 31914صوتا.
 5انطوان حبيب حداد � 30431صوتا.
 6راجي �شفيق ابو حيدر � 30331صوتا.
� 7سبوح وازكني هوفننيان � 29764صوتا.
� 8شاكر ا�سعد بو �سليمان � 29063صوتا.
دائرة ق�ضاء جبيل
 1حممود ابراهيم عواد � 7591صوتاً.
 2نهاد بطر�س جرمانو�س (�سعيد) � 7195صوتاً.
 3اميل بطر�س نوفل � 6932صوتاً.
دائرة ق�ضاء ك�سروان
 1من�صور ف ؤ�اد غامن البون � 20133صوتا.
 2ر�شيد �صالح اخلازن � 17926صوتا.
 3اليا�س �شكر اللـه اخلازن � 14802صوتان.
 4فار�س نهاد بويز � 14666صوتا.
 5كميل انطوان زيادة � 14518صوتا.
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دائرة ق�ضاء عاليه
 1اكرم ح�سني �شهيب  28805ا�صوات.
 2انطوان موري�س اندراو�س � 26242صوتا.
 3انطوان ايليا احلتي� 24534 :صوتا.
 4عبده نخله البجاين� 24454 :صوتا.
 5االمري طالل جميد ار�سالن � 18294صوتا.
دائرة ق�ضاء بعبدا
 1با�سم ال�سبع � 27220صوتا.
 2اليا�س جوزف حبيقة � 25995صوتا.
 3بيار عبده دكا�ش � 22072صوتا.
 4امين �شوكت �شقري � 21697صوتا.
� 5صالح حممود احلركة � 21367صوتا.
 6جان جوزف غامن � 19674صوتا.
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