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 إعالن عن رئاسة المجلس الدستوري 

 

الى  ، والتي وردت 2022لدورة االنتخابات النيابية لشهر أيار عام  نتخابية الطعون االأعلن رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، أن 

عشر طعناً وهي   خمسة  ها عدد ، قد بلغ  ، ساعة انتهاء تقديم الطعون2022/ 6/ 16الواقع فيه  المجلس حتى الساعة الثالثة والنصف من يوم الخميس 

 موّزعة على الشكل التالي:  

 المقعد الدائرة االنتخابية  المطعون بنيابته  الطاعن  تاريخ الورود  رقم المراجعة 
النائب الياس فؤاد  بول حنا حامض  5/2022/ 31 / و 2

 الخوري 
 الماروني طرابلس الثانية 

 السني  البقاع األوسط  النائب بالل الحشيمي  محمد شفيق حمود  2022/ 8/6 / و 3
النائب فريد هيكل   د.جوزفين زغيب  6/2022/ 13 / و 4

 الخازن 
 الماروني جبيل -كسروان

النائب أحمد محمد  حيدر زهرالدين عيسى  6/2022/ 14 / و 5
 رستم 

 العلوي  عكار  الشمال األولى

النائب سينتيا فادي  أ.ايلي خليل شربشي  6/2022/ 14 / و 6
 زرازير

 األقليات  بيروت األولى 

عمر   أ.فيصل 6/2022/ 14 / و 7
 كرامي 

 واب: الن
  محمد مطر،إيهاب  

 فراس أحمد السلوم
 رامي سعدهللا فنج و 

 السّني  الثانية   –الشمال 
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النائب سعيد سليمان   أمل حكمت أبو زيد  6/2022/ 15 / و 8
 األسمر 

 الماروني األولى  -الجنوب 
 

  النائب فيصل- زينة كمال منذر 6/2022/ 15 / و 9
 الصايغ  

النائب وضاح  -
 الصادق

 الدرزي   الثانية  –بيروت 

النائب الدكتور  - إبراهيم سمير عازار   6/2022/ 15 / و  10
 شربل مارون مسعد 

النائب المهندس -
 سعيد سليمان األسمر 

 الماروني األولى  - الجنوب 

مرشحو الئحة األمل  - 6/2022/ 15 / و 11
محمد حسن  والوفاء:

رعد، هاني حسن  
قبيسي، ناصر فوزي  
جابر، علي حسن  
خليل، علي رشيد  
فياض، قاسم عمر  
هاشم، مروان سليم  

خير الدين، أسعد حليم  
حردان، حسن نظام  

النائب فراس إسماعيل  
 حمدان

 الدرزي  الثالثة  -الجنوب 
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الدين فضل هللا، أيوب  
فهد حميد وأشرف نزيه 

 هاشم بيضون. 
األستاذ مروان سليم  -

   خير الدين
رازي وديع  النائب - جاد اميل غصن  6/2022/ 16 / و 12

 الحاج 
هاكوب  النائب -

 أوهانس بقردونيان 

 الماروني الثانية -جبل لبنان 

الدكتور حيدر آصف     6/2022/ 16 / و 13
 ناصر 

 إيهاب مطر النائب -
 فراس السلوم النائب -
الدكتور رامي  النائب -

 فنج 

 العلوي  الثانية -الشمال

المهندس سيمون     6/2022/ 16 / و 14
 حبيب صفير  

 النائب نعمة افرام -
النائب فريد هيكل  -

 الخازن 

 الماروني كسروان

النائب فادي فخري  واصف حبيب الحركة  6/2022/ 16 / و 15
 عالمة 

 الشيعي  جبل لبنان الثالثة 

مطانيوس عيسى نقوال   6/2022/ 16 و   /16
 محفوض 

النائب جميل عبود  
 عبود 

 االرثوذكسي الشمال الثانية 
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