
 صدر عن لجنة االنتخابات في  التيار الوطني الحر البيان التالي:

بعدما أجرى التيار الوطني الحر انتخاباته التمهيدية لالنتخابات النيابية 

األربعة عشر، ففاز  المراكز أقالمبعد فرز  المقبلة، صدرت النتائج

بالتزكية رئيس التيار الوزير جبران باسيل )المقعد الماروني في 

ترون( ورندلى جبور )المقعد الماروني في البقاع الغربي(، وتأهل الب

 في ضوئها للمرحلة الثانية كل من:

 
 القضاء

 المجموع المرشحين الطائفة

 الشوف

 موارنة 

 103 غياث فؤاد البستاني

 90 ماريو عزيز عون

 39 ايلي منصف المتني

 36 كاتيا الياس كيوان

 33 وليد ابي نادر

 33 طارق محمد الخطيب  سنة

 26 خليل عارف حماده دروز 

 153 غسان امال عطاهلل روم كاتوليك

        

 روم ارثوذكس الكوره

 148 جورج نعيم عطاهللا

 37 انطونيوس فريد ناصيف

 31 عمر مارسال طالب

        

 المتن

 موارنة  

 484 ابراهيم يوسف كنعان

 213 طانيوس نجييب حبيقة

 160 ابراهيم ملحم المالح

 109 نبيل سبع نقوال

 169 الياس نقوال بو صعب روم ارثوذكس

 روم كاثوليك
 119 ادي بولس معلوف

 70 شارل اديب جزرا

  
 

      



 

 -بعلبك 

 الهرمل

 الموارنة

 88 خليل حبيب شمعون

 84 فادي جان غانم

 24 جورج زكي الحاج موسى

 روم كاتوليك
 166 ميشال اميل ضاهر

 28 الياس جرجس سليم نصرهللا

        

 موارنة  بعبدا

 451 االن جوزيف عون

 164 ناجي كميل غاريوس

 125 حكمت فرج ديب

 115 فؤاد وليد شهاب

 65 نادين ديب نعمه

        

 موارنة  جبيل

 696 سيمون فريد ابي رميا

 344 ناجي اميل حايك

 125 بسام اسد الهاشم

        

 جزين

 موارنة 
 203 زياد ميشال اسود

 124 امل حكمت ابو زيد

 روم كاتوليك
 66 نقوال ابراهيم الحجار

 65 سليم انطوان الخوري

        

 زحلة
 روم ارثوذكس

 190 كابي اميل ليون

 137 توفيق خليل ابو رجيلي

 390 سليم جورج عون ماروني

        

 طرابلس
 21 ربيع احسان فلو سنة 

 72 طوني فريد ماروني موارنة

        

 عاليه
 299 سيزار ريمون ابو خليل موارنة 

 251 الياس شديد حنا روم ارثوذكس

 
 
 
 

      



  

 عكار

 روم ارثوذكس
 212 اسعد رامز درغام

 86 كميل حبيب حبيب

 موارنة
 356 جيمي جورج حبور

 169 ود البيطارزياد سع

        

 موارنة كسروان

 331 انطوان جبرائيل عطاهللا 

 213 توفيق جان سلوم

 185 جوزيف ساسين بارود

 171 نعمان جوزيف مراد

 119 ميشال مارون عواد

 71 ايلي يوسف زوين

 65 بيارو انطوان الخويري

        
بيروت 

 االولى
 184 الصحناوي نقوال موريس روم كاتوليك

        

بيروت 

 الثالثة
 سنة

 115 رمزي نزيه دسوم

 إنجيليون

 52 ادكار جوزيف طرابلسي
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