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 ٪72 سلوم: بن
الطموح إلى الديمقراطية تؤكد

فخرو: األولى... الجولة في الفائزين النواب هنأ

«الغرفة» بمرئيات واألخذ االقتصادي»... مع «الشأن إيجابي بتعاٍط نأمل

وصــنــاعــة ــارة ــج ت ــة ــرف ــس غ ــي وقــــدم رئ
التهنئة فــخــرو ــداهللا ــب ع عــصــام الــبــحــريــن 
الـــتـــجـــاريـــة ـــــــــرة ـــة واألس ـــرف ـــغ بــــاســــم ال
بثقة تشرفوا من جميع إلــى والصناعية
النيابي، المجلس انتخابات في الشعب
هذه بمستوى  الجميع  يــكــون أن متمنيًا
والتطلعات ـــال  اآلم مستوى ــي وف الثقة،
هناك ان ــًا  ــوص ــص وخ عليهم، الــمــعــقــودة
والملفات والقضايا  المهمات مــن  الكثير
الــمــجــلــس ــا ــه ل ــدى ــص ــت ي أن  ــب  ــج ي الـــتـــي 
يجب الــتــي المقبلة، الــفــتــرة ــي  ف النيابي 
ووعـــي بــحــكــمــة مــعــهــا ــي  ــاط ــع ــت ال ــم  ــت ي أن 

تامة. ومسئولية
الــالزمــة ــة ــدي ــج ال ــى ــل وشــــدد فــخــرو ع
ــة ــرب ــج ــت ــــن ال م ــــادة ــــف ــــت ـــــــــرورة االس وض
التجربة يــعــزز بما السابقة البرلمانية
األداء حـــيـــث مــــن ويـــدفـــعـــهـــا  ـــدة ـــدي ـــج ال
الرقابة مــجــال  فــي وخــصــوصــًا ــاز  ــج واالن
تطور تخدم جديدة ــاق آف ــى  إل والتشريع
الديمقراطية والتجربة النيابي العمل

اإلصالحي. المشروع وتدعم
يــكــون ــــان ب ـــن أمـــلـــه وأعــــــرب فـــخـــرو ع
ــا ــن ــدت ــوح ل ــــًا ــــم الــمــجــلــس الـــنـــيـــابـــي داع
الــتــشــريــعــي ـــــدوره ــة مـــمـــارســـًا ل ــي ــن ــوط ال
الــضــيــقــة، األطـــــر ـــن ـــي بــعــيــداً ع ـــاب ـــرق وال
ــات ــظ ــالح م ــة  ــم ث هـــنـــاك أن  ــــى  إل مـــشـــيـــراً 
أداء بــشــأن ســابــقــًا الــغــرفــة أبــدتــهــا  كــانــت 

ــق وخــصــوصــًا ــاب ــس ال الــمــجــلــس الــنــيــابــي
ــادي، ــص ــت االق ــأن ــش ال ــع م تــعــاطــى  حينما 
ـــذا ه ـــة ـــيـــفـــي وك ـــوى  ـــت ـــس م أن  وأوضــــــــح 
في ــق ــل ــق ال ــى ــل ع ــــان بــاعــثــًا ــي ك ــاط ــع ــت ال
األعــمــال، ــــال ورج المستثمرين  ــــاط  أوس
ــي ــاب ــي ــن ال ــس  ــل ــج ــم ال مــــن  ـــل  ـــأم ن ـــا  ـــن أن إال 
ليكون الــحــالــة  هـــذه يــتــجــاوز أن  الــجــديــد 
الــدعــم مــعــانــي بــكــل داعــمــًا المجلس  هـــذا 
االقــتــصــادي، والــتــطــور التنمية لمسيرة 
ــدور ال على المجلس ــذا ه بتركيز السيما
حتى ــه، ب الــمــنــوط والتشريعي الــرقــابــي 
جديدة ــاق آف ــى إل البرلماني العمل  يدفع 
التنمية لتحقيق جــمــيــعــًا عليها ــول  ــع ن

االقتصادي. والرخاء

تفعيل على حريصون

المشتركة اللجنة دور
تطلعه عـــن ــة  ــرف ــغ ال رئــيــس ــر  ــب ع ــا  ــم ك
سبق التي بــاألولــويــات ــذ األخ يتم  أن  إلــى 
الــصــحــف ـــي ف ــا ــه ــن ع ــت  ــن ــل أع أن  ــة  ــرف ــغ ــل ل
المجلس أن  الــغــرفــة ــرى  ت الــتــي المحلية 
عليها بالتركيز مطالب الجديد النيابي
ـــات ـــوي األول مـــن ــد ــدي ــع بــاإلضــافــة إلـــى ال
ضمن ووضــعــهــا ــع ــاري ــش ــم وال ــج  ــرام ــب وال
الــبــرلــمــانــيــة ـــي الـــــــدورة ــه ف ــل ــم ـــدة ع ـــن أج
أن نــفــســه الـــوقـــت ـــداً فـــي ـــؤك الـــجـــديـــدة، م

مع الـــتـــعـــاون ـــن ع ـــن تــتــوانــى الــغــرفــة ل
ما ـــل ك ـــي ف ــي الـــجـــديـــد ــاب ــي ــن ــس ال ــل ــج ــم ال
والــوطــنــي ـــادي ـــص ـــت ـــدم الــعــمــل االق ـــخ ي
مــن الــكــثــيــر ـــاك  ـــن ه إن  ــــــال  وق عـــمـــومـــًا، 
والعمل ــاون ــع ــت ال يمكن الــتــي  ــاالت  ــج ــم ال
الــنــيــابــي، ــة والــمــجــلــس ــرف ــغ فــيــهــا بــيــن ال
بين مشتركة لجنة ــاك ــن ه أن إلـــى ــًا  ــت الف
سابقة، فــتــرة  ــي ف تشكيلها  ــم ت الطرفين 
ــل ــواص ــت ال هــــذا ــــه يــأمــل اســتــمــراريــة وان
ــذه ه ـــالل خ مـــن ــس ــل ــج ــم ــة وال ــرف ــغ ــن ال ــي ب
ــة ــرف ــغ ال ــــرص ح ــى ــل ــة، مـــشـــدداً ع ــن ــج ــل ال
اللجنة ــذه ه أداء بمستوى ــاء ــق االرت على 
إلــى لنصل  ــاور ــش ــت ال ــي ف دورهــــا وتفعيل 
ولتمهيد ــوة،  ــرج م أهـــداف ــن م ننشده  ــا  م
الغرفة بــيــن  الــمــثــمــر  لــلــتــعــاون األرضـــيـــة 
لمبدأ تــكــريــســًا الــتــشــريــعــيــة، والــســلــطــة 
االقتصاد لمستقبل وخدمة الديمقراطية

الوطني.

فعلية شراكة في نأمل
«النواب» مع

في أمـــلـــه ـــن ع وأعــــــرب عـــصـــام فـــخـــرو
مجلس ــع م وفــاعــلــة فعلية ــة ــراك ش خلق 
ــاور ــش ــت ال ــى ــل الــــنــــواب الـــجـــديـــد تـــقـــوم ع
ســبــل ـــأن ـــش ب ــــادل وجــــهــــات الـــنـــظـــر ــــب وت
ــاري، ــج ــت وال ــادي ــص ــت تــطــويــر الــعــمــل االق
التحديات جميع  مــواجــهــة على وتعمل 
الــقــطــاع ألن  ــا، ــن ــه ــواج ت ــي  ــت ال ــات  ــب ــق ــع وال
طموحة تطلعات مــن يملكه  بما الــخــاص
والمساندة الــدعــم كامل تقديم  على ــادر  ق
المشروع دعائم  توطيد في بقوة واإلسهام 
البرلمانية الحياة ومسيرة ــي ــالح اإلص
لمملكة ـــم ـــري وك مـــشـــرق مــســتــقــبــل  ــو  ــح ن
القطاع حــاجــة أن فــخــرو وأكـــد البحرين. 
ووثيقة متينة عالقة  خلق نحو الخاص
رغــبــتــه ـــن م ــع ــب ــن ــس الــــنــــواب، ت ــل ــج ـــع م م
في فعالية ــر ــث وأك اكــبــر ـــدور ب الــقــيــام  ــي  ف
وكذلك ــادي،  ــص ــت واالق التنموي الــنــشــاط
االقتصادية، بالتشريعات يتعلق فيما
محلية اقتصادية تحديات نشهد وقــال:
تــنــويــع ـــال ـــج م ـــي ـــة الســيــمــا ف ـــي ـــارج وخ
ومـــواجـــهـــة مــــصــــادر الــــدخــــل الـــقـــومـــي،
الــعــولــمــة، ــرات ــي ــأث ت ــة ــب ــواك ــة وم ــال ــط ــب ال
ــة ــاع ــن وص ـــارة  ـــج ت غـــرفـــة أن  ــــى  إل ـــًا  ـــت الف
ــدة ــدي ــج ال ــا ــه ــات ــه ــوج ــن ت ــم ــن ض ــري ــح ــب ال
مع ـــاون ـــع ـــت وال ــق ــي ــس ــن ــت ــال ب ــى  ــن ــب ــت ت أن 
المتطلبات ــن م الــعــديــد الــنــواب مجلس 
تطور تخدم التي القوانين ومــشــروعــات
بعون ــادر ــب ــت وس ــة، ــادي ــص ــت االق ــة  ــرك ــح ال
في ــات ــروع ــش ــم ال ــض ــع ب ـــــداد إع إلـــى  اهللا 
أعــضــاء ــع م صــورتــهــا األولــيــة وبــلــورتــهــا

النيابي. المجلس

تجارة البحرين غرفة المنامة - ^

فخرو عبداهللا عصام  البحرين  وصناعة تجارة غرفة  رئيس  ــرب أع ]
يكون أن في أمله عن النيابي  للمجلس المرشحين أسماء  إعالن بمناسبة 
األخذ آمًال  إيجابيًا، االقتصادي  الملف مع المقبل النيابي المجلس تعاطي

الملف. هذا في البحرين وصناعة تجارة غرفة بمرئيات

عبداهللا فخرو عصام

الشمالية المحافظة - الجنبية ^

ســلــوم: ــن ب ــد ــم أح الشمالية مــحــافــظ قـــال   ]
المشاركة  نسبة  تمثل  الــتــي  المئة ــي  ف  72 «إن
نسبة تؤكد والبلدية النيابية االنتخابات في
شعب ــه ــل ــم ــح ي ـــــذي ال الــديــمــقــراطــي  الـــطـــمـــوح 
إلــيــهــا تــنــظــر ـــا الــتــي ـــه ــن واألهـــمـــيـــة ذات ــري ــح ــب ال
ــذه ه أن ــــى إل مـــشـــيـــراً الــســيــاســيــة»، ـــادة  ـــي ـــق ال
في األطـــيـــاف ـــل ك ــة تــحــقــقــت بــتــوافــق ــج ــي ــت ــن ال
جميع ســلــوم ــن ب وهــنــأ عــلــى الــمــشــاركــة.  ــالد  ــب ال
الحقيقي ــدي ــح ــت ال أن ـــى إل ــراً ــي ــش م ــن،  ــزي ــائ ــف ال
إعـــــالن الــنــتــائــج ـــع م ــن بــــدأ ــي ــدي ــل ــب لــلــنــواب وال
المسار ضمن العمل مــن جــديــدة جولة لخوض 
يتطلب والـــذي الــبــالد، تشهده ــذي ال اإلصــالحــي 
على ــاظ ــف ــح ــال ب ــة ــي ــن ــوط ال الــمــســئــولــيــة  ــل  ــّم ــح ت

أوًال. أحمد بن سلومالمكتسبات

واالنتخابات الخارجي اإلعالم
مرزوق عادل  - الوسط  ^

البحرين في  تواجدوا الذين والتلفزية  اإلخبارية  الوكاالت وصحافيو مراسلو ]
البحرين عن نقلوا  والبلدية النيابية  االنتخابات أحــداث لتغطية الماضية األيــام خالل
الصورة تكون  أن ــواء» «األج هذه وتستحق والحرية، الديمقراطية صور من صــورة

الدوام. على عنها اآلخرون ويبثها البحرين تبثها  التي
تحت الجميع  تغمر  كانت التي السعادة تلك هي األمس يوم انتخابات في كان ما أجمل
حب وترى وتدرك تسمع متوثبة فرحة البحرين كانت سعيدًا، أيضًا الطقس كان المطر،

لها. أبنائها
من الخارج في يدور ما محصلة تجتمع كانت لالنتخابات اإلعالمي المركز  في هناك،
تنقل كانت التلفزية والقنوات اإلعالميين مختلف  وإشاعات. ومخالفات وأخبار بيانات
والتسهيالت والخدمات للجهود وكان الزمن. مع سباق في ساعة بعد ساعة األحداث
هذا اكتمال  على األثر أطيب اإلعالم بوزارة الخارجي  اإلعالم في اإلخوة بها قام التي

وانتخاباتها. للبحرين  الجميل  المشهد
داخل من واإلعالميات اإلعالميين  لشتى اإلعالمي المركز  وفرها التي الخدمات
لهم نقدم أن منا تستحق  والتكريم  االستقبال حفاوة لها مضافة وخارجها، البحرين
خدمات من وفروه ما عبر كإعالميين عملنا إنجاح في به ساهموا لما مرة مرتين. الشكر 
فعاليات تنظيم على ــرى  أخ مــرة ونشكرهم ضــروريــة، وفنية واتصالية معلوماتية
قدموا الذين  الضيوف جميع من سمعناه الذي النجاح هذا بنجاح، ونشاطاته المركز 

. ين للبحر
سياسي وتسويق تــرويــج بعملية تقوم كانت الماضية األيـــام ــالل وخ البحرين،
الجميع جهود  نقدر  وأن التجربة، بهذه نسعد أن كبحرينيين جميعًا لنا وكان  لنفسها، 

قدموه. ما على
الحدث، صناعة في جميعا والخاصة الحكومية اإلعالمية المؤسسات ساهمت لقد
هذا لها نبذل أن جميعًا منا تستحق  كانت  مــن  هــي والبحرين  البحرين، هــو والــحــدث 

المشكورة. الجهود هذه أحد لالنتخابات اإلعالمي المركز  كان ولقد الجهد.
الحضور أفراده  لنشاط كان الذي الخارجي باإلعالم ممثلة  اإلعالم وزارة من نأمل
اإلعالمية المؤسسات باقي  من وكذلك لالنتخابات، اإلعالمي المركز في واألبرز  األكبر
من ونتمنى اليوم، بدأ الذي الحسم أسبوع خالل عطائهم حلقة تستمر أن البحرينية 
واحترام الكلمة صدق عبر تمثيل، خير للبحرين ممثًال يكون أن على  يحرص  أن الجميع
ثالث في للوطن  مشرفة صورة تحقيق نحو المحصلة  في جميعًا نهدف وأن الحقيقة، 

الوطنية. استحقاقاته

البلدي في حّظًا أكثر أوالهما

األولى النيابية الجولة في و«األصالة» من «المنبر» لكل مقاعد 4
- أماني المسقطي الوسط ^

ــر ــب ــن ــم ال ــي ــت ــل ــت ك ـــف  ـــال ـــح ت ـــد  ـــص ح  ]
ــى الــجــولــة األول فــي ــة ــال ــي واألص ــالم اإلس
مــقــاعــد   8 ــى ــل ع ــة ــي ــاب ــي ــن ال ــات  ــاب ــخ ــت ــالن ل
مــقــاعــد   4 ـــع ـــواق ب الــــنــــواب، ــس  ــل ــج م ـــي  ف
األصــالــة ــرت ــس وخ حـــدة، على كتلة  لكل 
في الخامسة ــرة ــدائ ال ــي ف واحــــًدا مــقــعــًدا 
عنها تـــرشـــح الـــتـــي الــمــحــرق ــة  ــظ ــاف ــح م
الجولة من تحسم ولم عبدالرحمن راشد
في مرشحها  المنبر فــقــدت فيما  ـــى، األول
العاصمة محافظة ــي ف األولــــى الـــدائـــرة
منافسه عليه تفوق ــذي ال محمد  سعدي
في   68 ــوق ــف ت بنسبة الــعــســومــي عـــادل 

األصوات. من المئة
(مــن األربـــعـــة ـــاز مــرشــحــا األصـــالـــة وف
الشيخ  ـــم وه ســابــقــيــن)  نــــواب   3 بينهم
في األولـــى ــن الــدائــرة ع ــاودة ــع ــم ـــادل ال ع
في   63 تــفــوق بنسبة الــمــحــرق محافظة 
البوعينين وغــانــم ــــوات، األص مــن المئة 
بنسبة المحرق فــي الثامنة  ــرة ــدائ ال عــن 
ـــراد  م ــم ــي ــل ــح ــدال ــب وع الـــمـــئـــة،  ـــي  ف  66.5
ـــي الــمــحــافــظــة  ــة ف ــع ــاب ــس ال ـــن الــــدائــــرة ع
إضافة  الــمــئــة، ــي  ف  51 بنسبة الــوســطــى 
الثانية الــدائــرة ــن ع الــمــهــنــدي حــمــد  إلــى 
 53.8 بنسبة الجنوبية المحافظة ــي ف

المئة. في
كتلة رئــيــس قــــال  ـــدد، ـــص ال هــــذا  وفــــي 
ــا ــن ــل «دخ ــن: ــي ــن ــي ــوع ــب األصــــالــــة غـــانـــم ال
الحصول هدفنا  ــان وك مترشحين بستة
المقبل الــمــجــلــس  فــي مــقــاعــد ســتــة  عــلــى 
برلمان  ــي ف مــقــاعــد  5 ــن م الــنــســبــة ــع  ــرف ب
ــات  ــاب ــخ ــت ان فـــي مــقــاعــد   6 ــــى  إل  2002
يفوز أال الـــظـــروف  قــــدرت  ــن ــك ول  ،2006
منذ ــن  ــم ــرح ــدال ــب ع راشــــد الــكــتــلــة  ــح  ــرش م
يقل أال ــل ــأم ن ــا ــن ــازل وم األولـــــى، ــة  ــول ــج ال
مقاعد   5 عــن المقبل  المجلس فــي فــوزنــا

أن ـــًدا ـــؤك م ــة»، ــل ــب ــق ــم ــات ال ــاب ــخ ــت فـــي االن
على المقبلة الــفــتــرة  فــي ستعمل  الكتلة 
مــصــلــحــة ــــي ف ـــب ـــص ي ــــا  م ــــل  ك تـــقـــدم  أن 

المواطن.
الــنــواحــي إلــــى ـــة ـــاف ـــاالض ـــــــال:» ب وق
تحقيقها، إلى  سنسعى التي التشريعية 
ــــداف األه ــى ــل ع ــل ــم ــع ــل ال ــواص ــن ــا س ــن ــإن ف
،2002 برلمان في بدأناها  التي  نفسها
الحالية االنتخابية برامجنا وستكون
الــتــي ــة ــي ــاب ــخ ــت االن ــا ــن ــج ــرام ــب ــة ل ــل ــواص م
في منها لنا تيسر ــا م على العمل ــا  ــدأن ب

.«2002 برلمان
فقد ــر ــب ــن ــم ال كــتــلــة إلـــى بــالــنــســبــة  أمـــا 
(األربــعــة  مقاعد  4 ـــرى األخ هــي حــصــدت 
ــد ــم أح ـــي ـــل ع ـــــم ــــون)، وه ــــق ــــاب نــــــواب س
وفــاز ــرق ــح ــم ال فــي ـــرة الــثــالــثــة ـــدائ عــن ال
األصـــوات،  مــن المئة فــي   55.59 بنسبة
الثامنة الدائرة عن  الشيخ  وعبداللطيف
الــمــئــة،  ــي  ف  56.4 بنسبة ــى ــط ــوس ال ــي  ف

في ــة ــع ــراب ال ـــرة ـــدائ وصــــالح عــلــي عــن ال
في   53 تـــفـــوق بــنــســبــة  وفـــــاز  الــوســطــى 
عن ــد ــال خ ومــحــمــد  ، ــــوات األص ــن  م الــمــئــة 
بنسبة الشمالية فــي  الــســادســة ــرة  ــدائ ال

األصوات. من المئة في 53.79
عــن األصــــالــــة ـــح ـــرش ـــوض م ـــخ ـــي وس
إبــراهــيــم ــرق ــح ــم ال فــي ـــرة الــثــانــيــة ـــدائ ال
االنتخابات من الثانية  الجولة  بوصندل
أيضا ــا ــوًم ــدع م كــان  ـــذي ال الــمــتــرشــح  ــع  م
الــبــلــديــة ــات ــاب ــخ ــت ـــة فـــي االن ـــال مـــن األص

الجودر. صالح  السابقة
عن الــمــنــبــر فــيــمــا ســيــخــوض مــرشــحــو
سامي ــرق ــح ــم ال فــي  الــخــامــســة ـــرة  ـــدائ ال
صالح المترشح  ــع م ثانية جــولــة قمبر 
في الــســابــعــة الــجــالهــمــة، وعـــن الـــدائـــرة
في الــفــضــالــة ــر  ــاص ن نفسها الــمــحــافــظــة 
ــادي، ــي س ــي ــام س ــح «وعـــــد» ــرش ــة م ــال ــب ق
ــى ــط ــوس ال وعــــن الــــدائــــرة الــثــالــثــة فـــي
ــح ــرش م قـــبـــالـــة ــــادي فـــي ــــح ـــم ال ـــي ـــراه إب

أبوديب. مهدي «الوفاق»
لم الــبــلــدي ــس  ــل ــج ــم ال ــد  ــي ــع ص وعـــلـــى 
من حظوظها حسم ــن م ــة ــال األص تتمكن 
ــة األولــــى فـــي الـــدائـــرتـــي الــثــانــيــة ــول ــج ال
في ــة ــادس ــس ــي الــمــحــرق وال والــســابــعــة ف
محمد مــرشــحــهــا ــوض ــخ ي إذ  الــشــمــالــيــة، 
ــف ــوس ي ـــع م ـــة ثــانــيــة ـــول الـــطـــهـــمـــازي ج
بــواقــع ــر ــي األخ عليه  يــتــفــوق إذ  الــريــس، 
ــوض  ــخ وي ـــــــوات، األص ـــن م ــة  ــئ ــم ال ـــي  ف  6
عــلــي الـــمـــحـــرق ــــي مـــرشـــحـــهـــا اآلخـــــــر ف
ــز ــزي ــع ــدال ــب ـــع ع م ــة ــي ــان ــة جـــولـــة ث ــل ــق ــم ال
خالد مــرشــحــهــا ــوض ــخ ي فــيــمــا  ــان،  ــم ــل س
بلدي ــح ــرش م ــع م ثــانــيــة ــة  ــول ج الــكــعــبــي 
يتفوق إذ  ــان، ــم ــل س عــلــي  مــحــمــد الـــوفـــاق 
من  ــة  ــئ ــم ال ـــي  ف  10 ـــع ـــواق ب ـــر ـــي األخ ــى  ــل ع

األصوات.
فسيخوض الجنيد جمال مرشحها أما
خميس عــلــي مــنــافــســه  ــع م ثــانــيــة  ــة  ــول ج
بينما العاصمة، ســادســة عــن  الرميحي
الـــدائـــرة فـــي ـــة مــقــعــدهــا ـــال ــرت األص ــس خ
خــســر حـــيـــن الـــثـــامـــنـــة فــــي الـــشـــمـــالـــيـــة،
علي ـــــام أم ــــــى األول الـــجـــولـــة ــا  ــه ــح ــرش م
ــارة ــس خ ــــى إل ـــة ـــاف ــن، إض ــي ــس ـــداهللا ح ـــب ع
ــة ــع راب فــي ـــوهـــزاع ب ــم ــي ــراه مــرشــحــهــا إب
أمـــام األولـــــــى، ـــة ـــول ـــج ـــى مـــن ال ـــط ـــوس ال
وعيسى ــــروف ق ــزة ــم ح ـــاق ـــوف ال ــح  ــرش م
ــة ــول ج ــان ــوض ــخ ــي س الـــقـــاضـــي الـــلـــذيـــن
حصلت األصـــالـــة ــون ــك ت ــك ــذل وب ــة،  ــي ــان ث
ـــد واح ــد ــع ــق م ــى ــل ع ـــن الــجــولــة األولـــــى م
مرشحها عــبــر الجنوبية ثــانــيــة ــي  ف لــهــا 

المهندي. علي
ــن م ـــر ـــب ـــن ـــم ال وبــــخــــالفــــهــــا، تـــمـــكـــنـــت
الــوســطــى فـــي ــى مــقــعــديــن ــل ــول ع ــص ــح ال
ـــر واآلخ الــحــســن ــا لــعــبــدالــرحــمــن ــم ــده أح
مرشحها سيخوض فيما هجرس، لوليد
العاصمة في ثانية جولة الشيخ ــارق ط

الدوسري. غازي قبالة

المقبل النيابي للمجلس الجديدة التشكيلة

األولى الجولة من يكتسحون األكاديميون
حيدر آل  محمد - الوسط  ^

من األكــبــر النسبة األكــاديــمــيــون شكل   ]
الفائزين النيابي المجلس  مترشحي بين
،2006 إنــتــخــابــات ــن م ـــى األول الــجــولــة  ــي  ف
ـــل  أص مـــــن  ـــة  ـــئ ـــم ـــال ب  65.52 ـــوا ـــل ـــك ش إذ 

األولى. الجولة في 29الفائزين
مــخــتــلــف ــــي ويــــتــــوزع األكــــاديــــمــــيــــون ف
ـــن حــمــلــة م ــة ــس ــم ــن خ ــي ـــا ب ــات م ــص ــص ــخ ــت ال
الماجستير، حملة من  وخمسة  الدكتوراه،
ــوس ــوري ــال ــك ــب ال ــة مــن حــمــلــة درجــــة ــس ــم وخ
الدبلوما حملة ــن م وخــمــســة  ــة)، ــدس ــن ــه (ال

. س يو ر لو لبكا ا و
من ــن ــي ــن أث ــة ــي ــاق ــب ال الــنــســبــة تــمــثــل  فــيــمــا 
وخمسة ــرة، ــح ال واألعـــمـــال ــال ــم األع ـــال  رج
رجـــال ــة وثـــالثـــة ــع ــي ــش ــــال الـــديـــن ال مـــن رج

السنة. من دين
الدبلوما حملة من األكاديميين من وفــاز
الشمالية ــة ــث ــال ث مــن كــل ــوس ــوري ــال ــك ــب وال
عــامــة/ ــة ــوي ــان (ث عــبــدالــحــســيــن الــمــتــغــوي
الجنوبية ثــالــثــة وفــي أول)، كــهــربــاء فــنــي 
التعلم ــادر ــص م (دبـــلـــوم الــبــحــيــري ــي  ــام س
الــجــنــوبــيــة رابـــعـــة وفـــي  ســـابـــق)  نــائــب   /
جمعية ــر ــدي م (شـــاعـــر  ـــري ـــدوس ال عـــبـــداهللا 
الــوســطــى ــة ــي ــان ث ـــي ــي)، وف ــب ــع ــش ــر ال ــع ــش ال
ــي/ ــرب ع أدب ــس  ــان ــس ــي (ل ــي ــال ــع ال عـــبـــداهللا 
ــى ــط ــوس ال ـــدي ســــابــــق) وفـــــي تـــاســـعـــة ـــل ب
ـــب ـــدري ـــت ال ــــج ــــري ـــي (خ ـــران ـــه ـــظ خــلــيــفــة ال
النواب مجلس /رئــيــس المهني والتطوير
في الماجستير درجــة حاملو أما السابق).
كــاظــم جــمــيــل ــد ــي س ــم: ــه ــة ف ــم ــاص ــع ــة ال ــن ــام ث
والتنمية الــســالم دبلوماسية (ماجستير
ثـــانـــيـــة ــــــي وف ــــدي ســـــابـــــق)، ــــل ــــو ب ــــض وع
- ــر ــي ــت ــس ــاج ــدي (م ــن ــه ــم ــد ال ــم ــة ح ــي ــوب ــن ــج ال
الجنوبية سادسة وفــي الجنائية)،  ــة األدل
اإلدارة ـــي ف ــر ــي ــت ــس ــاج (م الـــقـــعـــود  ــة  ــف ــي ــط ل
جـــالل ـــى ـــط ـــوس ال ـــة)، وفـــــي أولــــــى ـــي ـــال ـــم ال
وفي إدارة)، ماجستير (مــهــنــدس/ فــيــروز 
ــوم ــل (دب البوعينين ــم ــان غ الــمــحــرق ثــامــنــة 
نــائــب / ــة ــي ــاع ــم ــت االج ـــات ـــدراس ال فــي  ـــال  ع
فــي ــم ــه ف ـــوراه ـــت ـــدك ــة ال ــل ــم ــــا ح ســـابـــق). أم
ـــد (دكــــتــــوراه ـــم أح ـــرق: عــلــي ـــح ـــم ثــالــثــة ال

ســـابـــعـــة وفـــــــي ــــــوي) ــــــرب ـــــي اإلعــــــــــالم ت ف
في ــــوراه ــــت (دك ــن ــي ــس ح جــاســم  ــة  ــي ــال ــم ــش ال
ــالح ص ــى ــط ــوس ـــي رابـــعـــة ال االقـــتـــصـــاد) وف
وفـــي ـــــــرة) األس طـــب عـــلـــي (دكـــــتـــــوراه فـــي
حسن مــحــمــد عــبــدعــلــي ــى  ــط ــوس ال ــة  ــس ــام خ
ــي وف الــتــربــيــة) ـــي ف ــة ــف ــس ــل ــف ــــوراه ال ــــت (دك
ــخ ــي ــش ـــى عــبــدالــلــطــيــف ال ـــط ـــوس ثـــامـــنـــة ال
ــة ــي ــالم ــوم اإلس ــل ــع ال فـــي (دكــــتــــوراه دولـــيـــة

سابق). -نائب
والفنيين الهندسة ــة درج حملة  عــن ــا  أم
ـــة: ـــم ـــاص ـــع ال ـــــة ـــــع ـــــن راب ـــــل م ـــــي ك فــــهــــم ف
خليل العاصمة وثانية خليل، عبدالجليل
ــة ــس ــام وخ ــة مـــعـــلـــومـــات)، ــي ــن ــق مـــــرزوق (ت
وثامنة ــري، ــم ــج ال جميل محمد  الشمالية
بلدي ــدس/ ــن ــه (م ــروز  ــي ف ـــواد ج الــشــمــالــيــة 

. ( بق سا
ـــال ـــم األع ــــــال ورج ــــال الـــحـــرة ــــم ــــا األع أم
ــــــى الــعــاصــمــة أول ــــي ـــــن: ف ــــل م ــم ك ــه ــل ــث ــم ف
الدولة ــر وزي مكتب العسومي(مدير ــادل ع
محمد العاصمة وخامسة ــال)، ــم أع ــل  ورج

اتصاالت)، فني  - حرة (أعمال  المزعل
ــن ــدي ال رجـــــال ــة أخـــــرى تـــــوزع ــه ومــــن ج
الــشــيــخ الــعــاصــمــة: ــة ــث ــال ــن ث ــي ــة ب ــع ــي ــش ال
الشيخ الــمــحــرق ــة ــادس وس الــمــؤمــن جــاســم 
الــشــيــخ الــشــمــالــيــة ــــى ـــري وأول ـــدي ــزة ال ــم ح
الشيخ الــشــمــالــيــة ــة  ــع ــاس وت ــان  ــم ــل س ــي  ــل ع
سيد ــى ــط ــوس ال ـــة ـــادس وس ــان  ــط ــل س ــن  ــس ح

الستري. حيدر
ــى أول ــي ف ــم: ــه ف ــن الــســنــة ــدي ـــال ال أمـــا رج
(نــيــابــي ــاودة ــع ــم ال ـــادل ــرق الــشــيــخ ع ــح ــم ال
جاسم الــشــيــخ  الــجــنــوبــيــة وأولــــى  ــق)  ــاب س
خالد محمد الشمالية وســادســة السعيدي

سابق). (نائب
جديد ــن م االقـــتـــراع الــنــاخــبــون  ويــنــتــظــر 
منهم  لــيــفــوز  22 عــلــى الــثــانــيــة الــجــولــة  ــي  ف
ليكتمل ــي ــاب ــي ــن ال لــلــمــجــلــس ــا  ــح ــرش ــت 11م

نيابيا. عضوا 40 الى العدد
واللجان  العليا اللجنة قضاة وبحسب  
والنيابية البلدية لالنتخابات اإلشرافية 
المئة  فــي  72 شكلت المشاركة نسبة ــإن ف
في الــمــقــيــديــن الــنــاخــبــيــن  عـــدد  إجــمــالــي  ــن  م

االنتخابية. الجداول


