النتائج الر�سمية إلنتخابات اجلنوب:
فوز الئحة «التحرير والتنمية» و�سعد يخرقها
أ�علن وزير الداخلية مي�شال املر م�ساء ام�س ،النتائج الر�سمية النتخابات دائرة حمافظتي اجلنوب والنبطية والتي فاز فيها أ�ع�ضاء
الئحة التحرير والتنمية ،با�ستثناء املر�شح عن �صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري ،الذي حل حمله النائب م�صطفى �سعد خارقا الالئحة
منفردا .فيما كان الالفت فوز املر�شح عن مرجعيون حا�صبيا نزيه من�صور (حزب اللـه) الذي نال أ�كرب ن�سبة أ��صوات بلغت 159244
�صوتا.
أ
وبهذه النتائج يكون قد دخل اىل املجل�س النيابي خم�سة نواب جدد هم :علي خري�س وعبد اللـه ق�صري يف �صور بدل �حمد عجمي
(حممد فني�ش انتقل اىل مقعد بنت جبيل وحل حمل عبد اللـه أالمني) الوزير يا�سني جابر بدل عماد جابر (النبطية) ،نزيه من�صور وعلي
خليل بدل حبيب �صادق و�سعيد أال�سعد (يف مرجعيون حا�صبيا).
واو�ضح املر ان ابرز اخلا�سرين كانوا :عبد الرحمن البزري عن املقعد ال�سني يف �صيدا � 112757صوتا ،اليا�س ابو رزق 94452
�صوتا ،كامل أال�سعد  ،42160حبيب �صادق � ،65883سعيد أال�سعد .57169
و أ��ضاف أ�ن ن�سبة امل�شاركة بلغت  3،48يف املئة ،اي حواىل  265أ�لف منتخب.
وقال املر ردا على � ؤ
س�ال حول �سرعة فرز أال�صوات واعالن نتائج حمافظة اجلنوب ،ان املكان الوحيد الذي عانى من ت أ�خري أل�سباب
أ
تقنية هو ال�شمال ،ومت تاليف الت�خري عرب زيادة جلان الفرز اىل  20جلنة و 10احتياط ،ا�ضافة اىل الن�شاط الذي اظهره الق�ضاة يف
اجلنوب ،مما �سمح ب إ�عالن النتائج ب�سرعة.
أ
و أ��ضاف ان مدير عام وزارة الداخلية كان يتابع عمل جلان القيد وين�سق مع وزارة العدل ،م�شريا اىل عدم �صحة احلديث عن الت�خري
الذي �سببته وزارة العدل ،اال ان الفرز الذي ح�صل يف ال�شمال مل يحمل التن�سيق نف�سه.
و أ�و�ضح ردا على � ؤ
س�ال أ�ن الذي ين�سحب بعد انتهاء مهلة االن�سحاب الر�سمية ال ي�شطب ا�سمه عن اللوائح الر�سمية ،ويبقى بالن�سبة
لوزارة الداخلية مر�شحا.
وقال ردا على � ؤ
س�ال ان النائب حبيب �صادق راجعه حول اخلط أ� يف ا�سمه ،وكذلك النائب م�صطفى �سعد ،ف أ�و�ضح لهما ب أ�ن هناك
تعميما �صادرا عن وزارة الداخلية يف ما يتعلق باال�سماء ،واذا مل يتقيد رئي�س قلم بالتعميم ف�ستقوم الوزارة بالالزم.
أ
وا�ضاف انه ابلغ عن  4او  5اقالم مل تتقيد بالتعميم» ،و� أس�لنا عن االعداد ،ف أ�فدنا أ�نها  3أ��صوات ،وان جلان القيد �ست�خذها بعني
االعتبار ،ولكن أال�صوات ال ت�صل اىل � 100صوت«.
وكرر املر انه ب�صدد طبع لوائح ال�شطب وتوزيعها على املنازل مقابل أ�لف لرية للو�صول �إىل حل نهائي ملو�ضوع ت�صحيح اللوائح.
وهنا النتائج كما أ�ذاعها املر:
الزهراين
نبيه بري (�شيعي) � 155890صوتا ،علي ع�سريان (�شيعي) � 145742صوتا ،مي�شال مو�سى (كاثوليك) � 137360صوتا.
جزين
ندمي �سامل (كاثوليك) � 132383صوتا� ،سليمان كنعان (ماروين) � 131167صوتا� ،سمري عازار (ماروين) ى� 132716صوتا.
بنت جبيل
أ�يوب حميد (�شيعي) � 136320صوتا ،ح�سن علوية (�شيعي) � 129498صوتا ،حممد فني�ش (�شيعي) � 134822صوتا.
النبطية
عبد اللطيف الزين (�شيعي) � 136115صوتا ،يا�سني جابر (�شيعي) � 135093صوتا ،حممد رعد (�شيعي) �130682صوتا.
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�صيدا
بهية احلريري (�سنية) � 141338صوتا ،م�صطفى �سعد (�سني) � 128595صوتا.
�صور
علي يو�سف اخلليل (�شيعي) � 136484صوتا ،حممد عبد احلميد بي�ضون (�شيعي) � 136632صوتا ،علي خري�س (�شيعي) 125752
�صوتا ،عبد اللـه ق�صري (�شيعي) � 131002صوت.
مرجعيون ـ حا�صبيا
نزيه من�صور (�شيعي) � 159244صوتا ،احمد �سويد (�سني) � 124278صوتا ،علي خليل (�شيعي) � 123493صوتا ،أ�نور اخلليل
(درزي) � 136182صوتا ،ا�سعد حردان (ارثوذك�س) � 126695صوتا.
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