النتائج الر�سمية لالنتخابات النيابية العامة يف ال�شمال
النتائج الر�سمية لالنتخابات النيابية العامة لعام  2005يف دائرة ال�شمال االوىل ،التي جرت يف تاريخ  2005/6/19كما اعلنها
وزير الداخلية والبلديات يف م ؤ�متره ال�صحايف ام�س:
دائرة :ال�شمال االوىل (عكار ،ال�ضنية ،وب�شري) اجمايل املقاعد ،11:عكار� :سني  3علوي  1ماروين  1روم ارثوذك�س  2ال�ضنية� :سني
 2ب�شري :ماروين  2عدد املر�شحني يف الدائرة 48 :عدد الناخبني 295965 :عدد املقرتعني 153344 :االوراق امللغاة 592 :العدد املع ّول
عليه152752 :
عكار� :سني /عدد املقاعد 3 :الفائز :حممود ب�شري املراد  ،85256م�صطفى حممد ها�شم بيك حممد ها�شم بيك  ،83302عزام ح�سن
دند�شي  ،83046اخلا�سر :وجيه حممد البعريني  52243طالل خالد بك عبد القادر املرعبي 46600 ،حممد يحيه يحيه ،45180
جمال جا�سم ا�سماعيل � ،15441سعود احمد اليو�سف  ،12735خالد حممد �ضاهر  ،10611مين عبد اهلل اال�سعد  ،1626حممد حممود
قا�سم  ،961خالد حممود عثمان  ،412ح�سن احمد خ�ضر ح�سن علي يحيى .45
عكار /علوي /عدد املقاعد 1 :الفائز :م�صطفى علي ح�سني 87966 :اخلا�سر� :شحادة علي العلي  ،15010حممد فايز �شم�سني
 ،5854زهر الدين علي عي�سى  ،5677عبد الرحمن حممد عبد الرحمن  ،5632حممد تامر تامر  ،5049احمد ابراهيم اله�ضام ،1324
ندى يون�س ح�سن .939
عكار/ماروين/عدد املقاعد 1:الفائز :هادي فوزي حبي�ش  91568اخلا�سر :خمايل انطونيو�س �ضاهر  ،50701جوزف جربايل
خمايل  ،4807روجار رامز الن�شار 251 ،ايلي طنو�س ال�شاطر  ،175ر�شيد مي�شال �ضاهر .8
عكار/روم ارثوذك�س /عدد املقاعد 2 :الفائز :ريا�ض نقوال رحال  ،94683عبد اهلل ر ؤ�وف حنا  88509اخلا�سر :جوزف عبد اهلل �شهدا
 ،50166كرمي عبد اهلل الرا�سي  ،44431غ�سان حبيب اال�شقر  ،8987ايلي ا�سعد �سعد  ،2118ع�صام ح�سني بيطار .15
ال�ضنية �/سني/عدد املقاعد  2الفائز :قا�سم علي عبد العزيز  ،94760احمد �شوقي حممد خ�ضر فتفت  89196اخلا�سر :جهاد
مر�شد ال�صمد  ،52889حممد أ�حمد طالل الفا�ضل  ،46300هيثم حمد ال�صمد  ،6351ريا�ض قا�سم ال�صمد  ،1557مدين علي فتفت
.30
ب�شري/ماروين/عدد املقاعد 2 :الفائز� :سرتيدا اليا�س طوق  ،93340ايلي كرم كريوز  91161اخلا�سر :جربان ملحم طوق ،48278
روي بهجت عي�سى اخلوري  ،43871بطر�س من�صور �سكر  ،7676ايلي جورج معرب�س  ،3258ملحم جربان طوق .14
الدائرة الثانية
النتائج الر�سمية لالنتخابات النيابية العامة لعام  2005عن دائرة ال�شمال الثانية :طرابل�س ،املنية ،زغرتا ،البرتون والكورة.
�إجمايل املقاعد 17 :طرابل�س� :سني  5علوي  1ماروين  1روم أ�رثوذك�س  .1املنية� :سني  .1زغرتا :ماروين  .3البرتون :ماروين.2 :
الكورة :روم أ�رثوذك�س  .3عدد املر�شحني يف الدائرة 59 :عدد الناخبني 392012 :عدد املقرتعني 177326 :ا ألوراق امللغاة 1355 :العدد
املعول عليه 175971 :ن�سبة االقرتاع $89,44 :عدد ا ألقالم772 :
طرابل�س االدارية�/سني/عدد املقاعد 5 :الفائز :حممد احمد ال�صفدي  ،104711حممد م�صباح عوين االحدب  ،97137حممد عبد
اللطيف كبارة � ،96922سمري عدنان اجل�سر  ،93903م�صطفى حممد ا�سماعيل علو�ش  92015اخلا�سر :عبداملجيد حممد طيب رافعي
 ،74860حممد ان�س عبد اهلل ندمي اجل�سر  ،69401احمد م�صطفى كرامي  ،66914نواف �سامل كبارة  ،63482حممد �صفوح أ�حمد
ع�صمت �شريف يكن  ،61405طه عطفت ناجي  ،11162وليد حممود ال�صواحلي  ،4388منح عبد الرزاق اديب  ،1830م�صطفى ر�شاد
عو�ض  ،860حممد رفعت ال�شبيب  ،198غادة حممد الدند�شي  ،23حممد �سعداهلل مطر .22
أ
طرابل�س االدارية /علوي/عدد املقاعد 1 :الفائز :بدر كامل ونو�س  89688اخلا�سر :احمد عبدو ��سعد حبو�س  ،66006علي يو�سف
علي عيد عيد  ،4565نزيه ديب رعد  ،1653حممد حممود جحجاح 607
طرابل�س االدارية /ماروين/عدد املقاعد 1 :الفائز :اليا�س حنا عطا اهلل  89890اخلا�سر :فايز وجيه كرم � 75408سامر جورج
�سعادة .29
طرابل�س االدارية /روم ارثوذك�س/عدد املقاعد 1 :الفائز :موري�س حبيب فا�ضل  99284اخلا�سر :رفلي انطون دياب ،65077
ن�سطا�س وليم الكو�شاري  ،152لطف اهلل جربائيل خالط .25
املنية� /سني /عدد املقاعد 1 :الفائز :ها�شم حممد م�صطفى علم الدين  89060اخلا�سر :حممود توفيق طبو � ،63484صالح كاظم
اخلري  ،8077كمال حممد �صالح اخلري .3749
زغرتا /ماروين /عدد املقاعد 3 :الفائز :نائلة جنيب معو�ض  ،93032جواد �سيمون بول�س � ،91786سمري حميد فرجنية 90830
1

اخلا�سر� :سليمان انطوان فرجنية  ،82670ا�سطفان بطر�س الدويهي � ،68042سليم بك يو�سف بك كرم  ،65325قي�صر فريد معو�ض
.6700
البرتون /ماروين/عدد املقاعد 2 :الفائز :بطر�س جوزف اخلوري حرب  ،95554انطوان مو�سى زهرا  87645اخلا�سر :جربان
جرجي جرجي با�سيل  ،74623نزار يو�سف يون�س  ،71684بيار كليم احل�شا�ش  ،503غري�س نعوم اليا�س  ،12ابراهيم عبد اهلل ري�شا
.8
ؤ
الكورة /روم ارثوذك�س/عدد املقاعد 3 :الفائز :فريد نبيل مكاري  ،96837فريد ا�سحق يو�سف حبيب  ،93169نقوال بك ف�اد بك
غ�صن غ�صن  92907اخلا�سر :فايز مي�شال غ�صن � ،68888سليم �سامي العازار  ،67002عطى مي�شال جبور  ،63017حنا ق�سطنطني
العيتاين  ،10043فادية �شحادة كرم  ،862جوزف جرج�س حنا ال�سبع  ،581جورج جنيب الربجي  ،71م�سعد فار�س بول�س  ،7جون
جرب مفرج .4
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