الكتلة الشعبية

زحلة الخيار والقرار

زحلة قضيتنا

زحلة للكل

كلنا وطني

كورك املعروف بجورج هامازاسب بوشكيان
نقوال نجيب سابا
ميريم جبران طوق
نقوال ناصيف العموري املعلوف
احمد عبده العجمي
اسامة محسن سلهب
بول جان شربل

ادي بوغوس دمرجيان
ناصيف الياس التيني
نقوال ميشال فتوش
وجيه محمد عراجي
انور حسني جمعه
خليل جورج الهراوي

بوغوص هيرابت كورديان
قيصر نعيم رزق املعلوف
جورج ايلي عقيص
ميشال الياس فتوش
محمد علي احمد ميتا
عامر محمد الصبوري
ايلي ميشال ماروني

ماري جان كريكور مهران بيالزكجيان
اسعد شارل نكد
ميشال جورج ضاهر
ميشال ميشال السكاف
عاصم فايز عراجي
نزار محسن دلول
سليم جورج عون

ﭬاندا ادوار شديد
غسان جورج معلوف
هود نواف الطعيمة
محمد عباس حسن
حنا فوزي حبيب

الجنوب  - 3النبطية  -بنت جبيل -
مرجعيون وحاصبيا

الجنوب  - 1جزين -
صيدا

البقاع  3ــ بعلبك الهرمل

البقاع  - 2البقاع
الغربي وراشيا

البقاع  1ــ زحلة

جبل لبنان  - 4الشوف  -عاليه

جبل لبنان  - 3بعبدا

الحان وليد فرحات
سامي توفيق حماده
غسان نعيم مغبغب
رأفت احمد شعبان
مازن خلف شبو
جوزاف حسيب عيد
دعد ناصيف القزي
كميل ميشال دوري شمعون
سامي سلمان الرماح
انطوان نسيب بو ملهم
تيودورا طوني بجاني

تيمور وليد جنبالط
مروان محمد حماده
نعمة يوسف طعمة
بالل احمد عبدالله
محمد قاسم رشيد الحجار
جورج جميل عدوان
غطاس سمعان الخوري
ناجي نبيه البستاني
اكرم حسني شهيب
انيس وديع نصار
راجي نجيب السعد
هنري بيار الحلو

وئام ماهر نجيب وهاب
سليمان محفوظ ابورجيلي
الياس عبد السالم البراج
زاهر انور الخطيب
اسعد ادمون ابو جوده
زياد انطوان الشويري
خالد عارف خداج
شفيق سالمه رضوان
وليد انيس خيرالله
سهيل خليل بجاني

مازن عصمت بو درغم
مروان سلمان الصابري حالوي
غسان امال عطاالله
طارق محمد الخطيب
علي صالح الدين الحاج
سمير يوسف عون
فريد جورج فيليب البستاني
ماريو عزيز عون
االمير طالل االمير مجيد ارسالن
الياس شديد حنا
سيزار ريمون ابي خليل
عماد مارون الحاج امللقب باملعلم

رانيه عادل غيث
ماهر مأمون ابو شقرا
انطوان حبيب فواز
مازن محمد نصر الدين
محمد سامي الحجار
جورج اميل عون
غاده غازي ماروني
عالء انور الصايغ
عماد حسيب القاضي
زويا نجيب جريديني
كارل فريد بو ملهم

رامي نهاد حماده
شكري يوسف حداد
مايا وحيد ترو
الياس نجيب غريب
ايليان ميشال قزي
مروان عزيز املتني
مارك بهجات ضو
فادي فؤاد الخوري

الغد األفضل

المجتمع المدني

المستقبل للبقاع الغربي وراشيا

فيصل سليم داود
ايلي نجيب فرزلي
عبد الرحيم يوسف مراد
محمد ديب نصر الله
ناجي نبيه غانم

جوزف جرجس ايوب
عالء الدين عمر الشمالي
فيصل عمر رحال
علي صبحي صبح
ماكي بديع عون

وائل وهبي أبو فاعور
غسان سليمان السكاف
زياد ناظم القادري
محمد قاسم القرعاوي
امني محمد وهبي
هنري يوسف شديد

االنماء والتغيير

األرز الوطني

األمل والوفاء

الكرامة واإلنماء

المستقلة

سهام جورج انطون
سميح قاسم عز الدين
عبدالله محمد الشل
عباس محمد ياغي
علي حسني زعيتر
علي صبري بك حماده
شوقي طنوس الفخري

سعد الله هولو عردو
عادل محمد بيان
وعد حسني سكرية
حمد علي ديب
خلدون وجيه شريف
عباس يوسف عساف
فؤاد خليل املولى
محمد خليل رعد
محمد غسان مصطفى الشل
ليلى يوسف تنوري

البير سامي منصور
الوليد محمد سكرية
يونس زكريا الرفاعي
ابراهيم علي املوسوي
ايهاب عروه حماده
جميل محمد امني امني السيد
حسني علي الحاج حسن
علي محمد سلمان بشير املقداد
غازي محمد زعيتر
اميل جورج رحمه

سليم ميشال كالس
بكر محمود الحجيري
حسني محمد صلح
خضر حسني طليس
رفعت نايف املصري
غالب عباس ياغي
محمد حسن الحاج سليمان
محمد سلمان حميه
يحيى محمد شمص
انطوان البدوي حبشي

ميشال اميل ضاهر
احمد عبد الله بيان
محمد احمد فليطي
سعد فوزي حماده
غاده اسد عساف
فادي علي يونس
فايز شهاب شكر
فيصل علي الحسيني
مهدي نايف زغيب
سندريلال الياس مرهج

التكامل والكرامة

صيدا وجزين ً
معا

روبير الياس الخوري
امني ادمون رزق
انجال بشاره الخوند
بهية بهاء الدين الحريري
حسن محمد سليم شمس الدين

سليم انطوان خوري
امل حكمت ابو زيد
زياد ميشال اسود
بسام ابراهيم حمود
عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري

قدرة التغيير

لكل الناس

عجاج جرجي حداد
جوزاف الياس نهرا
سمير محمد البزري

يوسف حنا بشاره حنا سعد السكاف
ابراهيم سمير عازار
اسامه معروف سعد املصري
عبد القادر نزيه البساط

كلنا وطني

األمل والوفاء

الجنوب يستحق

شبعنا حكي

صوت واحد للتغيير

فينا نغير

محمد حسن رعد
هاني حسن قبيسي
ياسني كامل جابر
ايوب فهد ّ
حميد
حسن نظام الدين فضل الله
علي احمد بزي
انور محمد الخليل
اسعد حليم حردان
قاسم عمر هاشم
علي حسن خليل
علي رشيد فياض

مصطفى علي بدر الدين
نديم سميح عسيران
هشام محمود مفيد جابر
حسني جهاد الشاعر
محمد مصطفى قدوح
وسام كمال شروف
شادي جرجس مسعد
عماد فؤاد الخطيب
عباس محمد شرف الدين
مرهف احمد رمضان

احمد سامي اسماعيل
رامي سلمان عليق
علي محمد حسن االمني
فادي كليم سالمه
عماد محمد قميحه

علي حسني حاج علي
احمد محمد مراد
حسني محمد امني بيضون
عباس علي سرور
غسان مهنا حديفه
هال فيليب ابوكسم
سعيد محمد عيسى

احمد محمد كامل االسعد جميل محمد علي بلوط
عبدالله محمود السلمان ريما علي حميد
صالح مهدي نور الدين
محمد فرج الله فرج
اكرم محمد قيس
كنج محمود علم الدين
فادي عصام ابو جمره
منح الياس صعب
عدنان حسن الخطيب
رباح كاظم ابي حيدر
عبير غالب رمضان

بيروت 2

القرار الحر

المصالحة

الوحدة الوطنية

ضمانة الجبل

كلنا وطني

مدنية

بيروت 1

هادي محمد رفيق ابو الحسن
رانية رفعت املصري
صالح محمود الحركة
علي حسن درويش
واصف حبيب الحركه بيار رشيد بو عاصي
جوزف انطوان وانيس جوزف ميشال عضيمي
سينتيا احمد رياض االسمر
زياد مخايل عقل
ماري كلود البر الحلو

الشمال  - 2الضنية  -المنية  -طرابلس

سهيل أسعد األعور
علي فضل عمار
فادي فخري عالمه
آالن جوزف عون
حكمت فرج ديب
ناجي كميل غاريوس

وحدة وانماء بعبدا

الشمال  - 1عكار

الوفاق الوطني سوا لبعبدا
اجود محمد العياش
الفت حمزه السبع
سعيد محمد عالمه
ايلي مخايل غاريوس
بول شفيق ابي راشد
رمزي جميل بو خالد

كلنا وطني

الجنوب  - 2صور  -قرى صيدا

السبت  5أيار  2018العدد 3459

األمل والوفاء ً
معا نحو
التغيير

الشمال  - 3البترون  -الكورة -
بشري  -زغرتا

6

انتخابات 2018

انتخابات 2018

السبت  5أيار  2018العدد 3459

احمد محمد سعيد مروه
حسني سعيد جشي
رائد جعفر عطايا
علي يوسف خريس
عناية محمد عز الدين عبدالناصر حسن فران
نواف محمود املوسوي لينا حسن الحسيني
وسام نبيه الحاج
ميشال حنا موسى
رياض سعيد االسعد
علي عادل عسيران
نبيه مصطفى بري

الشمال القوي

كلنا وطني

7

معا للشمال ولبنان نبض الجمهورية القوية

انطون حبيب الخوري حرب بطرس حرب
جبران جرجي باسيل
سليم سعاده
ليال سمعان بو موسى
نعمه ابراهيم ابراهيم
عبدالله الزاخم
بسام نديم غنطوس
جورج نعيم عطا الله
فايز غصن
فدوى فايز ناصيف
غريتا حبيب صعب
اسطفان الدويهي
نقوال بك فؤاد بك غصن غصن ادمون مخائيل طوق
موريس رومانوس الكوره سليم بك كرم
جورج بدوي بطرس
طوني فرنجية
انطوان يوسف يمني
سعيد يوسف طوق
روي عيسى الخوري
انطونيا رامز غمره
بيار جرجس رفول
ملحم جبران طوق
رياض سركيس غزاله
جواد سيمون بولس
ميشال رانه معوض

سامر جورج سعادة
فادي يوسف سعد
البر جميل اندراوس
جورج موسي منصور
فادي عبدالله كرم
جوزاف جرجس اسحق
ستريدا الياس طوق
قيصر فريد معوض
ماريوس بطرس البعيني
ميشال باخس الدويهي

القرار لعكار

المستقبل لعكار

عكار القوية

قرار عكار

لبنان السيادة

نساء عكار

اميل نعيم عبود
كريم عبدالله الراسي
حسني محمد ياسر املصري
عدنان محي الدين مرعب
وجيه محمد البعريني
حسني محي الدين السلوم
مخايل انطونيوس ضاهر

جان نقوال موسى
وهبي خليل خليل قاطيشه
محمد طارق طالل املرعبي
محمد مصطفى سليمان
وليد وجيه البعريني
خضر منيف حبيب
هادي فوزي حبيش

اسعد رامز درغام
رياض نقوال رحال
محمد عبد الفتاح شديد
محمد يحيه يحيه
محمود خضر حداره
مصطفى علي حسني
جيمي جورج جبور

باسم احمد الخالد
علي خضر عمر
كمال عبد الرحيم خزعل
جورج انطونيوس نادر

ايلي اسعد سعد
جوزيف وهبي وهبي
ابراهيم مرعب مرعب
احمد حسن جوهر
بدر علي اسماعيل
محمد ابراهيم رستم
زياد سعود بيطار

نضال كرم السكاف
رولى محمد املراد
سعاد حسن صالح
غوالي خالد األسعد
ماري سالم سالم الخوري

كلنا وطني لبنان السيادة

العزم

القرار
المستقل

الكرامة
الوطنية

المجتمع المدني
المستقل

المستقبل
للشمال

قرار
الشعب

جهاد علي يوسف
محمد احمد طالل
الفاضل
كاظم صالح خير
نقوال كميل نحاس
رشيد ابراهيم املقدم
محمد انس عبد الله
نديم الجسر
محمد توفيق محمد
راشد سلطان
محمد نجيب عزمي
ميقاتي
مرفت محمد فضل
الهوز
علي احمد درويش
جان بدوي عبيد

عبد السالم احمد طراد
علي فاروق الصمد
محمد محمود الحاج
احمد
محمد مصباح عوني
احدب
ناريمان هالل الجمل
وسيم علي علوان
هشام رياض ابراهيم
انطوان روفايل خليفه

جهاد مرشد الصمد
عادل محمد كاظم زريقة
رفلي انطون دياب
ايمن نور الدين عمر
طه عطفت ناجي
عبدالناصر عبد العزيز
املصري
فيصل عمر كرامي
محمد صفوح احمد
عصمت شريف يكن
احمد محمود عمران

ايمن عمر جمال
سماح يحي العرجه
عبدالله عبد القادر
الرفاعي
فادي بيكار الجمل
جمال نصر الدين حمرا
البدوي
هبه عصام نجا
حسان حسن خليل

سامي احمد شوقي
فتفت
قاسم علي عبد العزيز
عثمان محمد علم
الدين
نعمه جرجس
محفوض
ديما محمد رشيد
الجمالي
سمير عدنان الجسر
شادي غسان نشابه
محمد عبد اللطيف
كباره
وليد محمود
الصوالحي
ليلى حسن شحود
جورج طانيوس
البكاسيني

اسامة نديم امون
داني محمود
احمد محمد
راغب محمد فيصل رعد
عثمان
شندب
وليد محمد املصري
احمد مصطفى
علي مصطفى
جورج نقوال الجالد
الدهيبي
هرموش
فرح ابراهيم عيسى اشرف احمد ريفي
كمال محمد
مالك فيصل مولوي خالد عمر تدمري
صالح الخير
محمد منظر اشرف
علي عبدالحليم
نسطاس وليم
معاليقي
االيوبي
الكوشاري
خالد كامل روميه ناريمان عادل
محمد كمال الدين
محمود عبد الكريم الشمعه
سلهب
محمد وليد عبد القادر قمر
شحاده
واثق عبد الرزاق
طوني فريد
الدين
املقدم
بدر حسني عيد
ماروني
يحي كمال مولود
حليم نعيم زعني
زين الدين نور
الدين ديب

الوفاء لبيروت

بيروت األولى

بيروت األولى القوية

كلنا وطني

نحنا بيروت

انطوان جوزف قاليجيان
جينا جميل الشماس
روبير عبدو االبيض
روجه امال الشويري

اويديس بغوص داكسيان
ألينا نيشان كلونسيان
كارول نورا خاتشيك بابكيان
جان أرشاك طالوزيان
رياض امني عاقل
عماد نعيم واكيم
ميشال بيير فرعون
نديم بشير الجميل

الكسندر ابراهام ماطوسيان
سبوح اوهانس قالباكيان
هاكوب مارديروس همبارسوم ترزيان
سارج اغوب جوخاداريان
انطوان قسطنطني بانو
نقوال ايلي شماس
نقوال موريس صحناوي
مسعود جوزف األشقر

بوليت سيراكان ياغوبيان
لوري قره بت حيطايان
ليفون هوسب تلفزبان
يوركي موريس تيروز
جمانه عطاالله سلوم
زياد ريمون عبس
لوسيان جرجس بورجيلي
جيلبير جورج ضومط

سيبوه يغيا مخجيان
سيرج بارج طورسركيسيان
رفيق جبرائيل بازرجي
ميشيل جبران تويني
جورج ريمون صفير

البيارتة المستقلين

المستقبل لبيروت

المعارضة البيروتية

بيروت الوطن

صوت الناس

فادي بهنان زرازير
انديرا سمير الزهيري
ليون سورين سيوفي
خالد ابراهيم حنقير
خالد سعيد ممتاز
عبد الرحمن خضر الغاليني
عبد الكريم حسني عيتاني
وليد شفيق شاتيال
جهاد علي حمود
وسام سعيد عكوش

باسم الدكتور رمزي الشاب
فيصل عفيف الصايغ
نزيه نقوال نجم
تمام صائب بك سالم
ربيع محمد حسونه
روال نزار الطبش
زاهر وليد عيدو
سعد الدين رفيق الحريري
نهاد صالح املشنوق
علي كمال الشاعر
غازي علي يوسف

زينه شوقي منصور
بشاره نعيم خير الله
اكرم محمد سنو
زياد غازي عيتاني
صفيه معروف ظاظا
عامر احمد اسكندراني
ياسني معروف قدادو
لينا محمد علي حمدان

دالل حليم الرحباني
سعيد علي حلبي
جورج غسان شقير
بشار حسني قوتلي
سعد الدين نمر الوزان
صالح الدين يوسف سالم
عماد مدحت الحوت
محمد نبيل عثمان بدر
مصطفى بشير بنبوك
ابراهيم محمد مهدي شمس الدين
سلوى ايوب خليل

نبيل رياض السبعلي
هاني رامز فياض
عمر نجاح واكيم
ابراهيم محمد الحلبي الدالل
حنان احمد عثمان
ُرلى توفيق الحوري
فاتن فيصل زين
فراس عبد الرحمن منيمنه
يوسف عبد القادر الطبش
نعمت هاشم بدر الدين

كرامة بيروت

كلنا بيروت

لبنان حرزان

وحدة بيروت

رجا رفيق الزهيري
مخايل بهاء مخايل
جهاد حسن االحمد مطر
حنان عدنان الشعار
خالد محمود حمود
خلود موفق الوتار
محمد خير صالح القاضي
محمد نبيل شاتيال
علي حسني سبيتي

نهاد سليم يزبك
زينه نبيه مجدالني
ابراهيم حسن منيمنة
حسن فيصل سنو
فاطمه احمد مشرف
مروان وليد الطيبي
ندين محمود عيتاني
ناجي حسني قديح

نديم قزحيا قسطه
زينة كمال منذر
خليل اميل برمانه
رنا محمد سمير الشميطلي
سعد الدين حسن خالد
عصام بشير برغوت
فؤاد مصطفى مخزومي
محمود عبد القادر كريدية
معروف محمود عيتاني
يوسف محمد بيضون

ادكار جوزف طرابلسي
عدنان خضر طرابلسي
عمر عبد القادر غندور
محمد امني انور بعاصيري
امني محمد شري
محمد مصطفى خواجه

