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جرت التي والبلدية النيابية لالنتخابات  الرسمية النتائج أمــس ظهر قبل أعلنت  ]
األول (السبت). أمس يوم البحرين مملكة محافظات مختلف في

االنتخابية ــر  ــدوائ ال مختلف في  النيابية االنتخابات في الفائزين نتائج يأتي وفيما
بمحافظات  المملكة:

المحرق محافظة - أوًال

فى (63,48) بنسبة ــاودة  ــع ــم ال عــبــدالــرحــمــن ـــادل  ع الــمــتــرشــح فـــوز  األولــــى:  الـــدائـــرة 
المئة)  فــي  47) بــوصــنــدل إبــراهــيــم  المترشح  بين ثانية جــولــة  الثانية: ــرة  ــدائ ال الــمــئــة، 
 56) بنسبة ــداهللا ــب ع أحــمــد على فــوز الــثــالــثــة:  الــدائــرة الــمــئــة)،  ــي  ف  15) ــودر ــج ال ـــالح  وص
 38) أبــوالــفــتــح أحــمــد  عيسى  بــيــن  ثــانــيــة جــولــة  ــة:  ــع ــراب ال الـــدائـــرة الــمــئــة، ــي ف الــمــئــة)  ــي  ف
ثانية  جولة الخامسة:  الــدائــرة المئة)، في   37) النعيمي محمد  وعبدالرحمن المئة)  في
الــدائــرة  المئة)، فــي   15) الجالهمة محمد ــالح وص المئة)  فــي  22) قمبر علي سامي بين
ــرة ــدائ ال الــمــئــة، ــى  ف  (90,28) بنسبة ــري  ــدي ال كــاظــم جــاســم  عــلــي حــمــزة  فـــوز  ــة:  ــادس ــس ال
والمحامي  الــمــئــة) فــي   42) الفضالة عــبــداهللا الشيخ  نــاصــر بين  ثانية جــولــة السابعة: 
البوعينين  فــضــل ــم ــان غ فـــوز الــثــامــنــة: الـــدائـــرة  ــة)،  ــئ ــم ال ــي  ف  32) ــادي ــي س عيسى ــي ــام س

المئة).  (67 في بنسبة

المحافظة الوسطى في ثانيًا -
ــرة  ــدائ ال الــمــئــة، ــي ف الــمــئــة)  ــي  ف  74) بنسبة ــروز  ــي ف غــلــوم ــروز  ــي ف ــالل ج األولــــى: ــرة  ــدائ ال
ثانية  جــولــة الثالثة: ــرة ــدائ ال المئة، فــي المئة)  فــي   67) العالي مجيد  عــبــداهللا الثانية:
في   30) ــب ــودي أب إبــراهــيــم عيسى ــدي ــه وم الــمــئــة)  ــي  ف  46) ــادي ــح ال محمد إبــراهــيــم بين 
المئة)،  ــي ف  53,39) بنسبة عبدالرحمن  محمد علي صــالح ــة: ــع ــراب ال الــدائــرة الــمــئــة)، 
ــة:  ــادس ــس ال ـــرة ـــدائ ال ــة)،  ــئ ــم ال فـــي   62,31) ــن ــس ح مــحــمــد عــبــدعــلــي ــة:  ــس ــام ــخ ال ـــرة  ـــدائ ال
عبدالحليم  الــســابــعــة: الـــدائـــرة ــة)،  ــئ ــم ال ــي  ف  92) بنسبة حــســن  عــلــي  حــســن ســيــدحــيــدر 
الشيخ  أحــمــد الشيخ عبداللطيف الــثــامــنــة: ــرة ــدائ ال الــمــئــة)،  ــي  ف  52) مـــراد أحــمــد ــداهللا ــب ع
 70,74) الــظــهــرانــي أحــمــد خليفة الــتــاســعــة: ــرة  ــدائ ال الــمــئــة)،  ــي  ف  56,40) صــالــح محمد

المئة). في

العاصمة محافظة - ثالثًا
خليل  الثانية: ــرة ــدائ ال المئة)، فــي   69) العسومي عبدالرحمن ــادل ع ـــى: األول ــرة ــدائ ال
حسن  أحــمــد جــاســم الــثــالــثــة: الـــدائـــرة ــة)،  ــئ ــم ال ــي  ف  54,616) الـــمـــرزوق ســلــمــان ــم  ــي ــراه إب
 89,26) حسن إبراهيم خليل عبدالجليل الرابعة:  الــدائــرة المئة)، في   58,25) المؤمن
ــرة  ــدائ ال ــة)، ــئ ــم ال ــي  ف  54) مــزعــل يــعــقــوب  يــوســف محمد الــخــامــســة: الـــدائـــرة  ــة)،  ــئ ــم ال ــي  ف
الــمــئــة)  ــي  ف  47,32) بــومــجــيــد عــبــدالــرحــمــن راشــــد عــبــدالــرحــمــن بــيــن  ــــادة  إع ــة:  ــادس ــس ال
بين  ــــادة إع الــســابــعــة: الـــدائـــرة ــة)،  ــئ ــم ال ــي  ف  40) عــبــدالــرحــيــم الــســيــد ــف  ــري ش ــم  ــي ــراه واب
 31) الشمري محمد إبراهيم وعبدالحكيم  المئة) فــي  43,8) ــل أب علي حسن عبدالعزيز

محمد. حسن كاظم السيدجميل الثامنة: الدائرة المئة)، في

- المحافظة الجنوبية رابعًا
ــرة  ــدائ ال ــة)، ــئ ــم ال ــي  ف  70,89) الــســعــيــدي عــبــدالــكــريــم ــد ــم أح ــم  ــاس ج األولـــــى:  ـــرة  ـــدائ ال
ثانية  جولة الثالثة:  الــدائــرة المئة)، في   53,82) المهندي خليل إبراهيم حمد الثانية:
خليل  محمد وعــبــدالــحــافــظ ــة)، ــئ ــم ال ــي  ف  40,31) الــبــحــيــري محمد محسن ــي ــام س بــيــن 
 62,90) الــدوســري  ــد راش خلف  عبداهللا الرابعة: الــدائــرة المئة)، في    21,47) المبيضين
 44,73) الرميحي محمد حمد خميس  بين ثانية  جــولــة الخامسة:  ــرة  ــدائ ال الــمــئــة)، فــي 
لطيفة  الــســادســة: ــرة ــدائ ال المئة)، فــي   25,54) الفضالة سند  ابراهيم وسند المئة)  فــي

أحمد القعود بالتزكية. محمد

الشمالية المحافظة - خامسًا
جولة  الثانية: الــدائــرة المئة)، في   83,73) سلمان أحمد  سلمان علي األولـــى: الــدائــرة
في   29,29) محمد عــلــي ــد ــم أح ومــيــرزا الــمــئــة)  ــي  ف  54,41) مــكــي هـــالل  مــكــي بــيــن  ثــانــيــة 
الدائرة  المئة)، في  81,70) المتغوي كاظم أحمد عبدالحسين الثالثة: الــدائــرة المئة)،
سالم  وحسن المئة)  فــي  29,2) الموسى عــبــداهللا  عبدالعزيز بين ثانية جولة الــرابــعــة:
الجمري  عــبــداألمــيــر جميل محمد الــخــامــســة: الـــدائـــرة ــة)،  ــئ ــم ال ــي  ف  41,87) الـــدوســـري
المئة)،  فــي  53,79) محمد إبراهيم خالد محمد  الــســادســة: ــرة ــدائ ال المئة)،  فــي   79,93)
جــواد  الثامنة: ــرة ــدائ ال المئة)،  فــي   65,28) غلوم علي حسين جاسم السابعة: ــرة ــدائ ال
حسن  فيها الــفــائــز المترشح التاسعة ــرة ــدائ ال الــمــئــة)، فــي   57,44) فــيــروز غــلــوم فــيــروز 

جمعة. محمد علي

النيابي  في الجولة األولى من 28 فوز

أمس النيابية رسمّيًا االنتخابات نتائج إعالن

وجــاءت أمــس البلدية لالنتخابات الرسمية النتائج أعلنت  ]
كاآلتي: النتائج

عدنان أحمد  السيد ... األولى الدائرة الشمالية: المحافظة أوًال-
الثانية...السيد  الدائرة المئة. في 79ر79  بنسبة العلوي ناصر
الثالثة... ــرة  ــدائ ال المئة. فــي  29ر95  بنسبة محمد حسن أمين
المئة.  فــي 27ر78  بنسبة إبــراهــيــم خليل عبدالعزيز عبدالغني
بنسبة خليل جاسم جابر جاسم بين ثانية جولة الرابعة... الدائرة
69ر41 في  بنسبة  الدوسري سعد فرج ومبارك المئة 19ر38 في
بنسبة حسين  يوسف حسين يوسف الخامسة... الدائرة المئة. 
أحمد  خالد بين  ثانية جولة السادسة... الدائرة المئة.  في 20ر87 
بنسبة  يوسف سلمان علي ومحمد المئة في الكعبي71ر41  محمد
يوسف  عبدالحسين يوسف السابعة... الدائرة المئة. في 10ر31 
حسن  عبداهللا الثامنة...علي  الدائرة المئة.  في 57ر68 بنسبة ربيع
منصور  التاسعة...علي الدائرة المئة. في 41ر51  بنسبة عبداهللا

المئة.  في 11ر78  بنسبة كاظم عبداهللا
عــبــداهللا محمد ـــــى... األول الـــدائـــرة ــرق: ــح ــم ال محافظة  ــا-  ــًي ــان ث
عبداهللا  أحمد ويوسف المئة. في 24ر54 بنسبة المطوع ابراهيم
بين  ثانية جولة  الثانية... الدائرة المئة.  في 86ر28  بنسبة محمد
موسى  ومحمد المئة فــي 39ر38  الــريــس عــبــداهللا محمد يوسف 
ثانية  جولة الثالثة... الدائرة المئة. في 52ر32  الطهمازي محمد
وجعفر  المئة في 60ر47  المحميد عبداهللا يوسف عبدالناصر بين
 ... الرابعة الدائرة المئة. في 46ر30  الحايكي عبدالحسين علي
13ر25  بنسبة محمد أكبر عبدالرحمن عبدالمجيد بين ثانية جولة
الدائرة  المئة. في 72ر24  حمادة صالح جاسم ومحمد المئة في
في  43ر51  بنسبة العوضي خليفة إبراهيم أحمد الخامسة...
عباس حسن محمد فيها  الفائز والمترشح السادسة الدائرة  المئة.

الدور في االنتخاب لعملية اعادة ستجرى السابعة الدائرة يوسف، 
سلمان وعبدالعزيز  المقلة يوسف يعقوب علي من كل بين الثاني 
عبداهللا سمير  فيها الــفــائــز والــمــتــرشــح الثامنة ــرة ــدائ ال الــحــســن، 

خادم. عبدالرحمن
محمد محمد ذياب األولى... الدائرة الجنوبية: المحافظة ثالًثا-
بنسبة  العاثم حمد سالم وخالد المئة. في 86ر45  بنسبة النعيمي
المهندي  إبراهيم خليل علي الثانية: الــدائــرة المئة. فــي  34ر18 

عبداهللا  محمد علي محسن الثالثة: الدائرة المئة. في 01ر69 بنسبة
بنسبة  بوفالح آل خليفة محمد  وخالد المئة. في 28ر34 بنسبة
الدوسري  فهد فارس يوسف الرابعة: الدائرة المئة. في 46ر25 
64ر31 في  بنسبة  الكعبي محمد يوسف ومحمد المئة 02ر39 في
10ر36  البوعينين عبداهللا خميس محمد الخامسة: الدائرة المئة.
الدائرة  المئة. 82ر30 في بريد المنصوري سعيد المئة. وناصر في

المئة. في 50ر62 مبارك أحمد عبداهللا الدوسري السادسة:

اعــادة ستجرى ـــى...  االول الــدائــرة العاصمة: محافظة  رابــًعــا- 
طه محمد طــارق مــن  كــل بين الثاني ـــدور ال فــي االنــتــخــاب لعملية 
الدائرة الدوسري، عيسى عبدالرحمن وغازي صالح محمد الشيخ
الدائرة الجزيري،  أحمد  ميالد مجيد فيها الفائز والمترشح الثانية:
الدائرة رحمة،  علي احمد صــادق فيها الفائز والمترشح الثالثة:
،الدائرة حسن  منصور علي حميد فيها الفائز والمترشح  : الرابعة
عــبــداهللا، جعفر عــبــاس فــاضــل فيها  الفائز  والمترشح الخامسة: 
ــدور ال فــى االنــتــخــاب لعملية ـــادة اع ستجرى الــســادســة: ــرة  ــدائ ال
راشــد وجــمــال الرميحي خميس  علي  خميس مــن كــل  بين  الثاني 
عبدالمجيد فيها الفائز والمترشح السابعة: الدائرة الجنيد، أحمد
صادق فيها الفائز والمترشح الثامنة: الدائرة السبع، علي محمد

البصري. حسن عبدالمهدي
الفائز والمترشح  األولى  الدائرة الوسطى: المحافظة خامًسا-
الفائز والمترشح الثانية الدائرة  حسن،  محفوظ حسن عباس فيها
اعادة ستجرى الثالثة الدائرة  الستري،  محمد  منصور عادل فيها
خليل محمد حسين من  كل  بين الثاني الــدور في االنتخاب لعملية 
ستجرى الرابعة الدائرة المالكي، هالل محمد وعدنان الحلواجي
سعيد حمزة  من كل بين الثاني ــدور ال فى االنتخاب لعملية ــادة اع
الخامسة ــرة ــدائ ال الــقــاضــي، جــمــال علي  وعيسى قـــروف  عــبــداهللا 
السادسة الــدائــرة  ــان، أم مــدن علي رضــي فيها الفائز والمترشح  
الــدائــرة ربــيــع، عبدالوهاب أحمد ــادق ص فيها الفائز والمترشح 
الحسن، عبداهللا  محمد عبدالرحمن فيها  الفائز والمترشح السابعة
هجرس، جاسم عبداهللا وليد فيها الفائز والمترشح الثامنة الدائرة
الثاني الدور  في االنتخاب لعملية اعادة ستجرى التاسعة  الدائرة
وعبدالرزاق فخرو عبدالرحمن عبدالرحيم ابراهيم من كل بين

حطاب. علي عبداهللا

لالنتخابات البلدية األولية النتائج

في االنتخابات السن شاركوا كبار

للمرأة األعلى  المجلس - الرفاع   ^

صاحبة ــرأة  ــم ــل ل األعــلــى الــمــجــلــس رئــيــســة  الــبــالد ــل  ــاه ع قــريــنــة  لــفــتــت   ]
الــنــتــائــج اعـــــالن ــب ــق ع خــلــيــفــة آل ــت إبـــراهـــيـــم ــن ــة ســبــيــكــة ب ــخ ــي ــش ــو ال ــم ــس ال
المرأة ــول  وص عــدم رغــم على إنــه والبلدية البرلمانية لالنتخابات الرسمية 
إحـــداث ــي ف أســهــم الـــمـــرأة» «تمكين بــرنــامــج أن  إال المنتخبة  الــمــجــالــس  إلـــى 
المنافسة ســاحــة عــلــى ــوي ــق ال ــرأة ــم ال حــضــور ــي ف تمثلت  ايــجــابــيــة  ــوالت  ــح ت
ــداث اح ــى إل بــاالضــافــة ــذا ه السياسية. الــتــيــارات مختلف ـــام  وام االنتخابية 
وجدناه «والـــذي كمرشحة الــمــرأة  دور تجاه المجتمع وعــي في نسبي  تحول 
االنتخابية حمالتها إدارة في لها المباشر  الرجل  ــم دع ــالل خ من امامنا  ماثال
كما بكفاءتها. الــتــامــة قناعته  منطلق ــن م لها كناخب صــوتــه تقديم  عبر  أو 
فــســانــدت الــمــرشــحــة أخــتــهــا كــثــيــرة ـــن مــواقــع ــت الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة وم ــم دع
قرينة وأعربت االنتخابية».  الــدوائــر بعض في لصالحها وصوتت مساعيها
شاركن ــي ــالت ال البحرينيات الــنــســاء لكل وتــقــديــرهــا شكرها بــالــغ  ــن  ع الملك 
نــاخــبــات. أو مــرشــحــات 2006م  ــام ــع ل والــبــلــديــة النيابية ــات ــاب ــخ ــت االن ــي  ف
والمجالس النيابي للمجلس المرشحات بجهود المناسبة بهذه ـــادت وأش
إلــى أشــــارت كــمــا الــمــقــبــلــة. االنــتــخــابــات ــي  ف ـــر  أوف حــظــًا  لــهــن  متمنية  الــبــلــديــة 
هي إن حديثة ــت ــازال م للترشح خوضها ــي ف البحرينية ــرأة ــم ال تجربة  ان 

عــدة ــات ــاق ــف اخ فيها ــرأة ــم ال شــهــدت ــت بــالــتــجــارب األخــــرى الــتــي طــالــمــا ــورن ق
يباشر أن أهمية الــصــدد بهذا مــؤكــدة التمثيلية. المجالس ــى  إل وصولها  قبل 
إلى تامة بقناعة ويسعى الــمــرأة تمكين مسألة تجاه الفاعل دوره المجتمع

فاعل. بشكل السياسية حقوقها تمارس أن
برنامج ــالل خ مــن جــاهــدا سعى  للمرأة األعــلــى  المجلس ان سموها وقــالــت 
إلــى ــي ــائ ــم اإلن الــمــتــحــدة االمــــم صــنــدوق مــع ــاون  ــع ــت ــال ب الــســيــاســي  التمكين 
احتياجات على ــزت  رك التي والتدريبية التوعوية البرامج من حزمة تقديم
التجربة ـــوض  خ عــلــى ويــشــجــعــهــن ــن ــه ــارات ــه م مــن  ــزز  ــع ي ــا  ــم وب ــات  ــح ــرش ــم ال
الــخــبــرة ــوت ــي ب مــن ــدد ــع ب الــشــأن ــذا ــه ل ــة ــان ــع ــت ــت االس ــم ـــارة. وت ـــه ــاءة وم ــف ــك ب
البحرين ــل داخ من المختصين من الكثير  إلــى  باإلضافة والعالمية العربية

والنصف. قرابة العام استغرق برنامج متكامل خالل من
ــة  ــاف اض ــد  ــع ت ــة  ــرب ــج ــت ال هــــذه أن ــا ــوه ــم س بــيــنــت  تــصــريــحــهــا  خــتــام  وفــــي    
السياسي دورهــــا ــارس  ــم ت أن  ـــررت ق الــتــي البحرينية ــرأة ــم ال لخبرة  ــدة  ــدي ج
بــالــرجــل. ــــوًة الــتــشــريــعــيــة أس ــع فــي الــســلــطــة ــوق ــون لــهــا م ــك كــمــرشــحــة وأن ي
بالتزكية فـــازت الــتــي القعود لطيفة  النائبة  جــهــود تكلل  أن سموها متمنية 
خير تكون وان التوفيق بكل  الجنوبية المحافظة فــي  السادسة ــرة ــدائ ال عــن 
ــؤدي ت وهـــي ــا ــه ــدرات وق ــا ــه ــدارت ج اثــبــتــت طــالــمــا الــتــي  البحرينية  لــلــمــرأة  مــثــل 

المحافل كافة. في واجبها الوطني

المنتخبة المرأة تصل وإن لم تحوالت إيجابية أحدث «التمكين» الملك: قرينة

االقتراع صناديق على بكثافة أقبلن النساء

إبراهيم) وعيسى حسن سيدطاهر (تصوير: فرز األصوات عمليات من


