النتائج الر�سمية النهائية النتخابات دوائر جبل لبنان وال�شمال
أ�عداد أ��صوات الفائزين واخلا�سرين وترتيبهم يف ا ألق�ضية
أ��صدر أ�م�س ،مدير عام وزارة الداخلية عطا اللـه غ�شام النتائج الر�سمية الكاملة للمرحلة ا ألوىل من االنتخابات النيابية التي جرت
يوم ا ألحد املا�ضي يف جبل لبنان وال�شمال .وت�ضمنت ا ألرقام التي ح�صل عليها جميع املر�شحني الفائزين واخلا�سرين.
ويف ما ي أ�تي النتائج الر�سمية وفقا أ
للق�ضية يف كل حمافظة:
أ�والً :دوائر جبل لبنان
 1دائرة جبل لبنان ا ألوىل (ق�ضاءا جبيل وك�سروان).
} أ� ق�ضاء جبيل
مر�شحو املقعد ال�شيعي يف ق�ضاء جبيل:
عبا�س ح�سني ها�شم � 29677صوتا ،م�صطفى علي احل�سيني  ،22742حممود �إبراهيم عواد  ،16645حممد علي حيدر ،5342
ماجد ح�سني �إبراهيم .3554
و أ�علن فوز عبا�س ح�سني ها�شم عن هذا املقعد.
مر�شحو املقعدين املارونيني يف ق�ضاء جبيل:
أ
ناظم �شهيد اخلوري � 30718صوتا ،فار�س �نطوان �سعيد  ،27199فران�سوا �سمعان با�سيل � ،25067إميل بطر�س نوفل ،22768
جان ن�سيب احلواط  ،13053فادي جنيب روحانا �صقر  ،12242مي�شال جورج كرم  ،11301مي�شال يو�سف اخلوري  ،6564رفيق
اليا�س أ�بي يون�س  ،4849جورج �سمعان �سعيد .2231
و أ�علن فوز كل من ناظم �شهيد اخلوري وفار�س أ�نطوان �سعيد عن هذين املقعدين.
} ب ق�ضاء ك�سروان
مر�شحو املقاعد املارونية اخلم�سة يف ق�ضاء ك�سروان:
أ
ؤ
فريد هيكل اخلازن � 43633صوتا ،جورج نعمة اللـه افرام  ،40637من�صور ف�اد غامن البون  ،34241نعمة اللـه فار�س �بي ن�صر
 ،29972فار�س نهاد بويز  ،25343كميل أ�نطوان زيادة  ،25045يو�سف املعروف بجوزف حنا خليل � ،20943شاكر اليا�س �سالمة
 ،19918اليا�س �شكر اللـه اخلازن  ،19829يو�سف املعروف بجوزف لوي�س أ�بو �شرف  ،15271هرني ر�شيد �صفري  ،14800منوئيل
املعروف مبارون لوي�س أ�بو �شرف  ،14678جلربت موري�س زوين  ،14435كلوفي�س كلوفي�س اخلازن  ،14298أ�نطوان يو�سف احلك ّيم
 ،10919ا ألمري عبد اللـه فريد �شهاب � ،8579إيلي يو�سف زوين � ،7639شربل مارون عازار  ،7304أ�نطوان توفيق خري اللـه ،4233
طوين وهبة الكريدي  ،3231جوزف قزحيا العلم  ،2258أ�نطوان جرج�س عقيقي � ،2176شربل حنا �شهوان  ،1468ال�شيخ رزق اللـه
نخلة حبي�ش � ،1460سالم راغب �سالمة  ،1291نوفل ادوار �ضو  ،1077بول�س بطر�س فار�س  ،864جيلبري مو�سى املجرب  ،814جنيب
�سليم زوين  ،745فهد أ�مني ال�شدياق  ،630م�سعود ب�شارة مراد  ،624نعيم طانيو�س اخلويري  ،295أ�نطوان يو�سف خري اللـه ،198
جورج �شكري افرام .116
أ
ؤ
و أ�علن فوز كل من فريد هيكل اخلازن ،وجورج نعمة اللـه افرام ،ومن�صور ف�اد غامن البون ،ونعمة اللـه فار�س �بي ن�صر ،وفار�س نهاد
بويز ،عن املقاعد املارونية اخلم�سة.
{  2دائرة جبل لبنان الثانية (ق�ضاء املنت)
مر�شحو املقاعد املارونية ا ألربعة:
أ
أ
أ
أ
�إميل �إميل حلود � 37413صوتا ،بيار �مني اجلميل  ،35998ن�سيب �سليم حلود  ،33500غ�سان ��سد ال�شقر � ،29863شاكر ��سعد
بو�سليمان  ،29499منري فايز احلاج � ،28106سركي�س اليا�س �سركي�س  ،16796أ�وغ�ست قي�صر باخو�س  ،14135وليد جوزف خوري
 ،12387بول�س جربايل اجلميل  ،6526نبيل ف ؤ�اد حلود  ،4401حنا عبدو ال�شدياق  ،3904جيزيل ادوار عبدو نعمة ها�شم ،2955
فادي أ�لبري اجلميل .1500
1

و أ�علن فوز كل من �إميل �إميل حلود ،وبيار أ�مني اجلميل ،ون�سيب �سليم حلود ،وغ�سان أ��سد ا أل�شقر عن هذه املقاعد ا ألربعة.
مر�شحو مقعد الروم الكاثوليك:
أ�نطوان حبيب حداد � 33092صوتا ،ومي�شال ف ؤ�اد �سماحة � 30173صوتا.
و أ�علن فوز أ�نطوان حبيب حداد عن هذا املقعد.
مر�شحو مقعدي الروم ا ألرثوذك�س:
مي�شال اليا�س املر � 47442صوتا ،أ�لربت �سليم خميرب  ،34211ريا�ض توفيق أ�بي فا�ضل  ،23305مرتي �إيليا بيطار  ،2608غازي
جوزاف حداد  8أ��صوات.
و أ�علن فوز كل من مي�شال اليا�س املر و أ�لربت �سليم خميرب عن هذين املقعدين.
مر�شحو مقعد ا ألرمن ا ألرثوذك�س:
�سبوح وازكني هونانيان � 32163صوتا ،رايف أ�رتني مادايان  27710أ��صوات ،قره بت �سركي�س أ�وهان�سيان � 25صوتا.
و أ�علن فوز �سبوح وازكني هونانيان عن هذا املقعد.
{  3دائرة جبل لبنان الثالثة (ق�ضاءا بعبدا وعاليه)
} أ� ق�ضاء بعبدا
مر�شحو املقعدين ال�شيعيني:
با�سم أ�حمد ال�سبع � 46428صوتا ،علي ف�ضل عمار � ،38337صالح حممود احلركة � ،36042سعد م�صطفى �سليم � ،21669صباح
عبد اللـه احلاج  ،4248ريا�ض ح�سن رعد � ،4176سعيد حممد عالمة  ،2640مروان منذر من�صور .189
و أ�علن فوز كل من با�سم أ�حمد ال�سبع وعلي ف�ضل عمار عن هذين املقعدين.
مر�شحو املقعد الدرزي:
أ
أ
أ
أ�مين �شوكت �شقري � 43370صوتا ،غالب �سليم العور � ،39573سهيل ��سعد العور .5616
و أ�علن فوز أ�مين �شوكت �شقري عن هذا املقعد.
مر�شحو املقاعد املارونية الثالثة:
�صالح ادوار حنني  ،48082أ�نطوان توفيق غامن  ،46580عبد اللـه فكتور فرحات  ،44485بيار عبده الدكا�ش  ،44379اليا�س
جوزيف حبيقة  ،34993جان جوزف غامن  ،32913فادي رومانو�س جرج�س  ،6591رفيق �سعد خليل الفغايل  ،5840طانيو�س فريد
دعيب�س  ،5047جوزف مي�شال ع�ضيمي � ،1428شارل كميل ال�شدياق .1425
و أ�علن فوز كل من �صالح ادوار حنني ،و أ�نطوان توفيق غامن ،وعبد اللـه فكتور فرحات عن هذه املقاعد الثالثة.
} ب ق�ضاء عاليه
مر�شحو املقعدين الدرزيني:
أ�كرم ح�سني �شهيب � 48866صوتا ،ا ألمري طالل ا ألمري جميد أ�ر�سالن  ،46796حممود فار�س عبد اخلالق  ،34680املقدم نبيل كامل
مزهر  ،7108حافظ أ�ني�س جابر  ،6231منري ح�سيب بركات � ،4335سليمان ح�سيب ال�صايغ � ،2055سعيد حمود ن�صار مالعب ،1807
عبد اللـه حممد �ضو  ،1576انور وديع علم الدين .948
و أ�علن فوز كل من أ�كرم ح�سني �شهيب وا ألمري طالل ا ألمري جميد أ�ر�سالن عن هذين املقعدين.
مر�شحو املقعدين املارونيني:
ف ؤ�اد راجي ال�سعد � 48952صوتا ،بيار هرني حلو  ،40480عبده نخله البجاين  ،39399انطوان خليل خليل  ،30613عماد مارون
احلاج امللقب باملعلم  ،12824ا�سعد يو�سف ابي رعد  ،8438بطر�س مي�شال نوفل .4068
واعلن فوز كل من ف ؤ�اد راجي ال�سعد وبيار هرني حلو عن هذين املقعدين.
مر�شحو مقعد الروم االرثوذك�س:
انطوان موري�س اندراو�س � 41539صوتا ،مروان منري ابو فا�ضل � ،38748سالم حليم معماري  ،6245جورج ايليا بو �شديد ،5070
�سليم توفق حداد  ،1340جوزف �سجيع فريحه .261
واعلن فوز انطوان موري�س اندراو�س عن هذا املقعد.
2

}  4دائرة جبل لبنان الرابعة (ق�ضاء ال�شوف)
مر�شحو املقعدين ال�سنيني:
حممد قا�سم ر�شيد احلجار � 49067صوتا ،عالء الدين خ�ضر ترو  ،46019زاهر انور اخلطيب  ،29188اليا�س عبد ال�سالم الرباج
 ،20081نبيل احمد عويدات  ،4109يو�سف ريا�ض اخلطيب .2229
واعلن فوز كل من حممد قا�سم ر�شيد احلجار وعالء الدين خ�ضر ترو عن هذين املقعدين.
مر�شحو املقعدين الدرزيني:
مروان حممد حماده � 51441صوتا ،وليد كمال بك جنبالط  ،50723فار�س ر�شيد ذبيان  ،23368ال�شيخ نبيل �سامي عماد ،20403
مروان بهجت ابو �شقرا .1337
واعلن فوز كل من مروان حممد حماده ووليد كمال بك جنبالط عن هذين املقعدين.
مر�شحو املقاعد املارونية الثالثة:
نبيل جميد الب�ستاين � 48883صوتا ،جورج يو�سف ديب نعمه  ،47581ايلي مي�شال عون  ،47523ناجي نبيه الب�ستاين ،29839
�سمري ف ؤ�اد كيوان � ،22693شارل حليم غفري  ،22071ن�سيب ن�سيب اخلوري  ،660نبيل خليل م�شنتف  ،368فايز ف ؤ�اد القزي .291
واعلن فوز كل من نبيل جميد الب�ستاين ،وجورج يو�سف ديب نعمه وايلي مي�شال عون عن هذه املقاعد الثالثة.
مر�شحو مقعد الروم الكاثوليك:
نعمه يو�سف طعمه � 48416صوتا ،غ�سان نعيم مغبغب  ،24889يو�سف �شكري حداد .326
واعلن فوز نعمه يو�سف طعمه عن هذا املقعد.
ثانياً :دائرتا لبنان ال�شمايل
}  1دائرة ال�شمال االوىل (ق�ضاء عكار ،منطقة ال�ضنية ،ق�ضاء ب�شري)
أ� ق�ضاء عكار
مر�شحو املقاعد ال�سنية الثالثة:
جمال جا�سم ا�سماعيل � 36897صوتا ،وجيه حممد البعريني  ،34940حممد يحيه يحيه  ،33849طالل خالد بك عبد القادر
املرعبي  ،27681خالد حممد �ضاهر  ،23934حممد خالد �سعيد الزعبي  ،19594ح�سن علي عز الدين  ،18524علي حممد طلي�س
 ،14904ح�سن حممود مرعبي  ،8668اكرم حممد احمد املراد  ،8515احمد عارف �صبحي الرجب  ،6430زينة �سليمان بك علي اال�سعد
املعروفة ب�شهرة العلي املرعبي  ،4846منذر حممد جمال بك  ،3123دريد عبد الرحمن الكنج  ،3065احمد عبد الرزاق اال�سمر ،2771
ح�سن حممود حممود الكك  ،2049عبد ال�سالم حممد قا�سم احلرا�ش .791
واعلن فوز كل من جمال جا�سم ا�سماعيل ووجيه حممد البعريني وحممد يحيه يحيه عن هذه املقاعد الثالثة.
مر�شحو املقعد املاروين:
خمايل انطونيو�س �ضاهر � 33900صوت ،فوزي ا�سكندر حبي�ش  ،29280جوزيف جربائيل خمايل  ،10930جوزاف خليل اخلوري
 ،1640ر�شيد مي�شال �ضاهر  ،824روجه جمال �ضاهر .792
واعلن فوز خمايل انطونيو�س �ضاهر عن هذا املقعد.
مر�شحو املقعدين االرثوذك�سيني:
ع�صام خمائيل فار�س  38103ا�صوات ،كرمي عبد اللـه الرا�سي  ،32247ريا�ض نقوال رحال  ،30465ريا�ض ابراهيم ال�صراف
 ،19206غ�سان حبيب ا أل�شقر  ،12696ملحم ا�سحق �سعيد  ،7818عبد اللـه ر ؤ�وف حنا  ،7661فوزي امني �شلهوب  ،5154عفيف
يو�سف يعقوب اليا�س طعمه .1943
واعلن فوز كل من ع�صام خمائيل فار�س وكرمي عبد اللـه الرا�سي عن هذين املقعدين.
مر�شحو املقعد العلوي:
عبد الرحمن حممد عبد الرحمن � 30574صوتا ،علي حممد العلي  ،17711زهر الدين علي عي�سى  ،13666علي ح�سني ماما
.4848
واعلن فوز عبد الرحمن حممد عبد الرحمن عن هذا املقعد.
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} ب منطقة ال�ضنية
مر�شحو املقعدين ال�سنيني:
أ�حمد �شوقي حممد خ�ضر فتفت � 46383صوتا ،جهاد مر�شد ال�صمد  ،31242قا�سم علي عبد العزيز  ،24539عبد النا�صر ع�صام
رعد  ،23582ا�سعد احمد هرمو�ش  ،19720حممد احمد طالل الفا�ضل  ،15323يحيى ح�سن عبد القادر  ،4906ريا�ض قا�سم ال�صمد
� ،1614سعيد حممد ال�شقيق  ،764ح�سن علي ر�شيد طراد  ،518عبد اللـه ح�سني جمال .9
واعلن فوز كل من احمد �شوقي حممد خ�ضر فتفت وجهاد مر�شد ال�صمد عن هذين املقعدين.
ج ق�ضاءب�شري
مر�شحو املقعدين املارونيني:
جربان ملحم طوق � 34972صوتا ،قبالن �شبل �شبل عي�سى اخلوري  ،30700بانوا حبيب حبيب كريوز  ،23130بطر�س من�صور
�سكر � ،22649سعيد يو�سف طوق  ،12222انيا�س ا�سعد كريوز � ،11780سابا حليم جربايل خملوف  ،6936اميل جورج املزوق رحمه
.5707
و أ�علن فوز كل من جربان ملحم طوق وقبالن �شبل �شبل عي�سى اخلوري عن هذين املقعدين.
}  2دائرة ال�شمال الثانية (مدينة طرابل�س ،منطقة املنية ،ق�ضاء زغرتا ،ق�ضاء البرتون ،ق�ضاء الكورة).
أ� مدينة طرابل�س
مر�شحو املقاعد ال�سنية اخلم�سة:
أ
حممد جنيب عزمي ميقاتي � 74400صوت ،حممد �حمد ال�صفدي  ،71377حممد عبد اللطيف كباره  ،56840عمر عبد احلميد
كرامي  ،54310حممد م�صباح عوين االحدب  ،49631أ�حمد م�صطفى كرامي  ،47644حممد ان�س عبد اللـه ندمي اجل�سر  ،43205عبد
اللـه يو�سف بابتي  ،39398خلدون �سليم ال�شريف  ،28533عبد الرحمن و�سيم ح�سان عز الدين  ،26243أ�حمد �سامي حممد �سعد
اللـه منقاره  ،25221طه عطفت ناجي  ،20130حممد �سعد اللـه مطر  ،19154كميل ندمي مراد  ،15133ب�سام ع�شري الدايه ،8859
م�صطفى ها�شم عجم  ،7534عمر كامل م�سقاوي  ،7039غادا حمزه حمزه ابراهيم  ،6337ب�شار عبد اللطيف كرمي  ،4023جمال نا�صر
الدين حمرا البدوي  ،2958م�صطفى هدى حامد خمتار علم الدين علم الدين  ،2364في�صل انور درنيقة  ،2044ناظم حممد ر�ضوان
العمر  ،1667عبد الرحمن نافذ مقدم  ،1488حممود ابراهيم زغلول .908
مروان يو�سف املوا�س  ،814عبد القادر حممد اخلادم  ،761ريا�ض �سيف الدين �سلهب  ،755غ�سان رفيق ادهمي  ،637وليد عبد
الفتاح العيتاوي  ،597ع�صمت كاظم عوي�ضه  ،521حممد عمر حممد رفعت علماوية  ،151ح�سن �سعيد �شهال .50
و أ�علن فوز كل من حممد جنيب عزمي ميقاتي وحممد أ�حمد ال�صفدي وحممد عبد اللطيف كباره وعمر عبد احلميد كرامي وحممد
م�صباح عوين االحدب عن هذه املقاعد اخلم�سة.
مر�شحو املقعد العلوي:
أ�حمد عبدو ا�سعد حبو�س � 46027صوتا ،علي يو�سف علي عيد عيد  ،22916ن�صر حممد خ�ضر  ،6885حممد علي ا�سكندر ،5871
�آ�صف حممد ديب نا�صر  ،5774حممود عبد الكرمي �شحاده  ،4989عماد عادل حمفو�ض  ،3177ح�سن حممد ميكائيل  ،3059م�صطفى
علي عيد علي عيد .231
و أ�علن فوز أ�حمد عبدو أ��سعد حبو�س عن هذا املقعد.
مر�شحو املقعد املاروين:
جان بدوي عبيد � 59349صوتا� ،سمري حميد فرجنيه  ،46198جورج ادمون �شبطيني  ،5278ابراهيم يو�سف الطويل ،1520
انطونيو�س يو�سف مارون  ،323بدوي �سا�سني حنا .261
و أ�علن فوز جان بدوي عبيد عن هذا املقعد.
مر�شحو مقعد الروم االرثوذك�س:
موري�س حبيب فا�ضل � 72083صوتا ،قي�صر فكتور خالط  ،27118انطوان الفريد حبيب .13771
و أ�علن فوز موري�س حبيب فا�ضل عن هذا املقعد.
} ب منطقة املنية
مر�شحو املقعد ال�سني:
�صالح كاظم خري � 46749صوتا ،ها�شم حممد م�صطفى علم الدين  ،35127حممود توفيق طبو  ،19155ح�سن عبد القادر حالق
 ،7519عبد الرحيم أ�حمد حمادة علم الدين  ،4236توفيق يو�سف الدهيبي .2214
و أ�علن فوز �صالح كاظم خري عن هذا املقعد.
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} ج ق�ضاء زغرتا
مر�شحو املقاعد املارونية الثالثة:
�سليمان انطوان فرجنية � 72059صوتا ،نائلة جنيب رينه معو�ض  ،60205قي�صر فريد معو�ض  ،56078ا�سطفان بطر�س الدويهي
� ،55201سليم بك يو�سف بك كرم  ،42881يو�سف �سركي�س بهاء الدويهي  ،33563زياد تيدور املكاري  ،10917روبري فريد بول�س
 ،7800بطر�س خمايل الدويهي .595
و أ�علن فوز كل من �سليمان انطوان فرجنية ،ونائلة جنيب رينه معو�ض ،وقي�صر فريد معو�ض عن هذه املقاعد الثالثة.
} د ق�ضاء البرتون
مر�شحو املقعدين املارونيني:
بطر�س جوزف اخلوري حرب � 45927صوتا� ،سايد خليل عقل  ،45867نزار يو�سف يون�س  ،45548نبيل اميل جالينو�س احلكيم
احلك ّيم � ،36186شارل حنا اخلوري ايوب  ،22013جورج جوزف �ضو  ،10208ليلي ك�سروان اخلازن  ،8645بهاء جرج�س فار�س بو
مرعب حرب  ،7111انطوان يو�سف حرب � ،2571شليطا كنعان �صادق طربيه  ،197غالب فريد يعقوب .20
و أ�علن فوز كل من بطر�س جوزف اخلوري حرب و�سايد خليل عقل عن هذين املقعدين.
} ه ق�ضاء الكورة
مر�شحو مقاعد الروم االرثوذك�س الثالثة:
فايز مي�شال غ�صن � 57549صوتا ،فريد نبيل مكاري � ،56770سليم عبد اللـه �سعادة  ،56235نقوال بك ف ؤ�اد بك غ�صن غ�صن
 ،39344اليا�س �شكري �سابا  ،37747جوزاف جرج�س ال�شيخاين  ،36099كربيال عادل دريق  ،14402جنيب فيليب بول�س ،6888
جون جرب مفرج  ،6805خليل حنا يعقوب الزاخم  ،4293جوزف جرج�س حنا ال�سبع  ،3459ف ؤ�اد ن�صر اللـه الربجي ن�صر اللـه
الربجي  ،2304نبيه خمائيل �شاهني .247
و أ�علن فوز كل من فايز مي�شال غ�صن وفريد نبيل مكاري و�سليم عبد اللـه �سعاده عن هذه املقاعد الثالثة.
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