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عباس رضي وخالد موسى

5 اأع�ساء جدد فقط يدخلون املجل�س لأول مرة.. وفوز 4 �سيدات

»معكم«تكت�سحانتخابات»الغرفة«بـ13مقعداً

الأعمال  رجل  يقودها  التي  »معكم«  كتلة  اكت�سحت 

خالد املوؤيد نتائج انتخابات ع�سوية جمل�س اإدارة غرفة 

جتارة و�سناعة البحرين بعد فوزها بـ 13 معقداً، فيما 

حظيت كتلة »ت�سامن« بـ 3 مقاعد ذهبت لرئي�س الكتلة 

اآل  هند  وال�سيخة  العايل  عادل  وع�سويها  الزياين  خالد 

خليفة، وعن كتلة »متكني القت�ساد« فازت اأحالم جناحي، 

وفازت اأفنان الزياين �سمن املرت�سحني امل�ستقلني، فيما مل 

حتَظ كتلتا »التنمية« و»املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة« 

باأي مقعد.

وا�سفرت النتخابات عن دخول 5 اأع�ساء جدد جمل�س 

اإدارة الغرفة لأول مرة وهم خالد الزياين وال�سيخة هند اآل 

خلفية وحممد عادل فخرو ودميا احلداد واأحالم جناحي، 

كما ارتفع اإجمايل عدد ال�سيدات املجل�س اإىل 4 لأول مرة 

يف تاريخ الغرفة منذ تاأ�سي�سها يف عام 1939.

ال�سباح  �ساعات  يف  النتخابات  نتائج  واأعلنت 

اإعالنها  نية  حول  اأ�سيع  ملا  خالفا  اأم�س  يوم  من  الأوىل 

اأثار موجة  اأق�سى، وهو ما  نحو ال�ساعة 2 �سباحا كحد 

القرتاع  لزموا مركز  الذين  املرت�سحني  �سخط عارمة بني 

هندي  بن  واأحمد  �ساجد  وهم حممد  النتائج  اإعالن  حتى 

لـ  ت�سريحات  يف  اأعربوا  الذين  الرحيم  عبد  وعي�سى 

»الأيام القت�سادي« عن �سخطهم اإزاء تاأخر اإعالن النتائج 

النتخابات والعتذار  ما من جلنة  اأحد  وطالبوا بخروج 

للموجودين، لكن مرا�سل »الأيام« لحظ اأن غ�سبهم تبدل 

فرحا اإثر اإعالن فوزهم و�سط �سيحات اأن�سارهم.

ومل تقدم جلنة النتخابات تربيرا عن �سبب التاأخري 

يف اإعالن النتائج، خا�سة واأن عدد الأوراق النتخابية مل 

يتجاوز 2500 جرى فرزها اإلكرتونيا.

ناخبا   2220 النتخابات  يف  املقرتعني  عدد  وبلغ 

لهم  يحق   6129 اأ�سل  من  باأ�سواتهم  لالإدلء  تقدموا 

 %38.3 النتخابات  يف  امل�ساركة  ن�سبة  لت�سل  القرتاع 

مقارنًة بن�سبة 47.2% يف انتخابات الدورة املا�سية.

وجاءت النتيجة متوقعة يف الأو�ساط التجارية يف ظل 

عزوف عملية القرتاع التي مل تتجاوز الـ 40% من اإجمايل 

اأع�ساء  الت�سويت، بعد فوز 9  لهم  الذين يحق  املقرتعني 

من جمل�س اإدارة الغرفة ال�سابق اإىل املجل�س احلايل.

غرفة  اإدارة  جمل�س  انتخابات  يف  الـ18  والفائزون 

خليل  عبدالرحمن  خالد  هم:  البحرين  و�سناعة  جتارة 

املوؤيد 3128 �سوتاً، نبيل خالد حممد كانو 2836 �سوتاً، 

�سوتاً،   2818 الكوهجي  حممود  عبداجلبار  عبداحلميد 

حممد فاروق يو�سف املوؤيد 2781 �سوتاً، عي�سى حممد 

اظهار  �ساجد  حممد  �سوتاً،   2639 الرفاعي  عبدالرحيم 

احلق 2616 �سوتاً، احمد عبداهلل احمد بن هندي 2578 

�سوتاً، عثمان حممد �سريف الري�س 2284 �سوتاً، خالد 

علي را�سد المني 2279 �سوتاً، عبداحلكيم ابراهيم حممد 

الزياين  را�سد عبدالرحمن  افنان  ال�سمري 2240 �سوتاً، 

2186 �سوتاً، جواد يو�سف عبدالوهاب احلواج 2154 

را�سد  خالد  �سوتاً،   2021 فخرو  عادل  حممد  �سوتاً، 

احلداد  ر�سول  دميا  �سوتاً،   1943 الزياين  عبدالرحمن 

1937 �سوتاً، هند �سلمان حممد اآل خليفة 1868، عادل 

عثمان  يو�سف  احالم  �سوتاً،   1799 العايل  على  ح�سن 

جناحي 1749 �سوتاً.

را�سد  خلود  وهم:  الحتياط  ع�سوي  تعيني  ومت 

عبدالرحمن القطان واحلا�سلة على 1721 �سوتاً، وعلي 

ح�سن حممود ح�سني واحلا�سل على 1703 �سوتاً.

بات  الغرفة  اإدارة  ملجل�س  »معكم«  اكت�ساح  وبعد 

الـ  للغرفة لدورتها  املوؤيد رئي�ساً  املوؤكد ت�سمية خالد  من 

الأول  »النائب  القيادية  باملنا�سب  وا�ستئثارها   ،)28(

والنائب الثاين للرئي�س، ومل يحالف احلظ 3 مرت�سحني 

اآل  عادل  ال�سعيد،  كاظم  »معكم«، وهم:  كتلة  اأع�ساء  من 

�سفر، وعلي ح�سن حممود.

وبداأت عملية القرتاع منذ ال�ساعة الثامنة من �سباح 

العا�سرة  ال�ساعة  عند  واأغلقت  ال�سبت  الأول  اأم�س  يوم 

م�ساء من اليوم نف�سه مبركز عي�سى الثقايف يف اجلفري.

يوم  الغرفة  انتخابات  يف  امل�ساركة  مراقبون  واعترب 

الفاعلة  امل�ساركة  لغياب  نتيجة  هزيلة  باأنها  الأول  اأم�س 

من قبل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة لأ�سباب اعتربها 

الدويل  البحرين  البع�س لتغيري مركز القرتاع من مركز 

ووجود  اجلفري  يف  الثقايف  عي�سى  مركز  اإىل  للمعار�س 

فعاليات �سيا�سية اأثرت على ن�سبة امل�ساركة يف النتخابات.

قبيل  النتخابي  امل�سهد  التي �سهدها  ال�سخونة  ورغم 

فتح الرت�سح، اإل اأن تغيري مركز القرتاع من مركز البحرين 

اجلفري  يف  الثقايف  عي�سى  مركز  اإىل  للمعار�س  الدويل 

�سبب اإرباكاً لعدد من املرت�سحني الذين لوحوا بالطعن يف 

ووفقاً  بيومني.  القرتاع  �سناديق  قبيل  النتخاب  نتائج 

الن�سطة  الع�سويات  عدد  يبلغ  النتخاب  جلنة  لبيانات 

الـ)28(  الدورة  انتخابات  يف  بالت�سويت  لها  امل�سموح 

6129 ع�سوية فاعلة، متثل 17،254 من عدد الأ�سوات 

امل�ستحقة.

احلواجنائبًااأولللرئي�س،والنائبالثاينبنيالرّي�سوالكوهجيوكانو

خالداملوؤيد:اجتماعجمل�ساإدارة»الغرفة«نهايةفرباير
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�نتخابات �لغرفة �لدورة �لـ)28( يف �أرقام

اأرقام من انتخابات الغرفة الدورة

»معكم«  لقائمة  ينتمون  مرت�شحاً   13  ]

ملجل�س اإدارة الغرفة.

اأع�شاء من كتلة »ت�شامن« هم:  [ فوز 3 

اآل  هند  ال�شيخة  الزياين،  خالد  الكتلة،  رئي�س 

خليفة، وعادل العايل.

[ فوز ع�شو كتلة متكني االقت�شاد اأحالم 

جناحي مبفردها.

[ مل يفز من املرت�شحني امل�شتقلني والبالغ 

عددهم 13 مرت�شحاً �شوى اأفنان الزياين.

[ يتكون جمل�س اإدارة الغرفة احلايل من 4 

: اأفنان الزياين، دميا احلداد،  �شيدات اأعمال هنَّ

ال�شيخة هند اآل خليفة، واأحالم جناحي.

[ يتكون جمل�س اإدارة الغرفة احلايل من 

14 رجل اأعمال، وهم: خالد املوؤيد، نبيل كانو، 

املوؤيد،  فاروق  حممد  الكوهجي،  عبداحلميد 

احمد  �شاجد،  حممد  عبدالرحيم،  حممد  عي�شى 

بن هندي، عثمان �شريف الري�س، خالد االمني، 

جواد  الزياين،  افنان  ال�شمري،  عبداحلكيم 

احلواج، حممد عادل فخرو، خالد الزياين، دميا 

احلداد، عادل العايل، احالم جناحي.

من  االنتخابات  يف  اخلا�شرين  اأبرز   ]

الدعي�شي،  اإبراهيم  ال�شابق،  االإدارة  جمل�س 

خلف حجري، كاظم ال�شعيد، وعادل اآل �شفر.

ال�شركات  من  اقباال  �شهدت  االنتخابات   ]

الكبرية، وعزوفا الفتا من املوؤ�ش�شات ال�شغرية 

و�شغار التجار.

جمل�س  قوة  لـ«االأيام«  العايل  عادل   ]

ادارة الغرفة اجلديد كفيلة بتحقيق ا�شتقالليته 

وفاعلية الغرفة.

[ ت�شاوؤل كبري على االقتاع قبل �شاعة من 

اغالق �شناديق االقرتاع.

الناجحني  من  مر�شح  من  اأكرث   ]

طعن  من  باكرث  التقدم  يتوقعون  واخلا�شرين 

يف �شالمة امل�شار االنتخابي بعد تغيري املوقع.

[ اأكرث من مر�شح خا�شر عزا عدم جناحه 

اىل تغيري مقر االنتخاب.

اكد  ت�شامن  كتلة  ع�شو  البناء  اأحمد   ]

اف�شل  اجلديد  االنتخابات  مركز  ان  لـ«االأيام« 

من ال�شابق، لكن يجب االعالن عن ذلك قبل مدة 

كافية.

املوقع  غادروا  املر�شحني  بع�س   ]

ان  بعد  اخل�شارة  من  لتاأكدهم  االنتخابي 

كانوا  الذين  للناخبني  الفتا  غيابا  الحظوا 

يعولون عليهم.

[ املر�شحة خلود القطان »ع�شو االحتياط 

االول« تقول انها �شعيدة بالتجربة.

املر�شحة  ح�شول  اأن  البع�س  اعترب   ]

االول  االحتياط  ع�شوية  على  القطان  خلود 

التجربة الول  لكونها تخو�س  لها  بانه جناح 

مرة وا�شتطاعت ان تناف�س بجدارة.

املر�شحني  بع�س  بني  عنيفة  م�شادة   ]

وجلنة االنتخابات لتاأخر اعالن النتائج.

اأ�شاد بدالالت زيارة �شمو رئي�س الوزراء اإىل املوقع االنتخابي.. كانو:

�لغرفة �شتظل قوية باأع�شائها وعدم فوز بع�س �ملرت�شحني لي�س نهاية �ملطاف

اأكد نبيل خالد كانو الفائز يف انتخابات 

غرفة جتارة و�شناعة البحرين �شمن قائمة 

الذي  الدميقراطي  العر�س  هذا  ان  »معكم« 

على  باعث  امر  لهو  االول  ام�س  �شهدناه 

خ�شم  يف  ياأتي  انه  خا�شة  االعتزاز،  كل 

احتفاالت اململكة بذكرى امليثاق الوطني.

الفاعلة من  وا�شاف كانو: ان امل�شاركة 

دور  اكدت  االنتخابات  يف  الغرفة  اع�شاء 

امل�شتقبلي  امل�شار  ر�شم  يف  االع�شاء  هوؤالء 

للغرفة، الأن هذه امل�شاركة كونها فعلّت دور 

جهة،  من  والتطوير  التغيري  يف  االع�شاء 

مقبلة  اجتماعات  اي  يف  دورهم  وكذلك 

نعّول  اننا  وا�شاف:  العمومية،  للجمعية 

اجتماعات  ح�شور  يف  دورهم  على  كثريا 

املتابعة  اجل  من  العمومية  اجلمعية 

على  نعول  كما  امل�شاءلة،  وحتى  والتقييم 

يف  امل�شاركة  عرب  التفاعل  هذا  ا�شتمرارية 

او  الت�شاورية  لقاءاتها  او  الغرفة  جلان 

ان  موؤكدا  اليها،  يدعون  التي  االجتماعات 

ولن  باع�شائها،  اال  قوية  تكون  لن  الغرفة 

القطاع  عن  ومعربة  جريئة  مواقفها  تكون 

وتفاعلهم  اع�شائها  بالتفاف  اال  التجاري 

الفاعل،  بالراأي وامل�شاركة واحل�شور  معها 

م�شددا القول اننا جميعا االع�شاء وجمل�س 

االدارة اجلديد امام م�شوؤولية العمل املكثف 

امل�شتوى  اىل  بالغرفة  للنهو�س  والبناء 

املقرتحات  بلورة  نن�شده وميكننا من  الذي 

برامج  يف  وردت  التي  االيجابية  واالفكار 

والتي  لالنتخابات  واملرت�شحني  القوائم 

القطاع  خدمة  يف  ت�شب  قوا�شم  ت�شم 

الغرفة،  دور  مب�شتوى  واالبقاء  اخلا�س 

ان  واالفكار يجب  الروؤى  هذه  كل  ان  وقال 

اجلديد  االدارة  جمل�س  لدرا�شة  تخ�شع 

الذي ال بد ان يكون مبادرا يف تبني الروؤى 

واالفكار وامل�شاريع التي طرحت خالل فرتة 

االنتخابات.

بالثقة  اعتزازه  عن  كانو  نبيل  واعرب 

التي اوالها القطاع التجاري له والتي مكنته 

ا�شوات  عدد  يف  الثانية  املرتبة  تبووؤ  من 

دوما  �شتظل  الثقة  هذه  ان  وقال  الناخبني، 

مبعث تقديره ودافعا لبذل مزيد من اجلهد 

والعطاء خلدمة القطاع التجاري.

وي�شيد كانو باللفتة الطيبة من �شاحب 

بزيارته  املوقر  الوزراء  رئي�س  ال�شمو 

انها  ويرى  االنتخابي  املوقع  اىل  امليمونة 

�شموه  اهتمام  تعك�س  التي  االوجه  احد 

االنتخابات  هذه  وان  التجاري،  بالقطاع 

كما يرى �شموه حدث جتاري ووطني مهم، 

منهم  كال  الأن  فائزون،  فيه  اجلميع  وان 

او  الغرفة  داخل  �شواء  املقدر  دوره  ادى 

خارجها، وهي كلمات معربة من �شموه عن 

التجار. ويف ختام  وبيت  بالقطاع  اهتمامه 

ت�شريحه متنى كانو النجاح والتوفيق لكل 

الفائزين الذين حظوا بثقة القطاع التجاري، 

داعيا من مل يحالفهم احلظ بالفوز يف هذه 

التوا�شل  يف  ي�شتمروا  ان  اىل  االنتخابات 

ينبغي  ال  الفوز  عدم  ان  وقال  الغرفة،  مع 

بداية ملزيد من  بل  املطاف،  نهاية  ان يكون 

االآليات  كل  خالل  من  والتوا�شل  التعاون 

يف  واننا  خا�شة  الغرفة،  تتبناها  التي 

التوا�شل  هذا  تعزيز  نن�شد  املقبلة  الفرتة 

الع�شاء  متميزة  نوعية  خدمات  وتقدمي 

الغرفة وا�شحاب االعمال.

م�شاهد�ت من �النتخابات

رئي�س جلنة 

االنتخابات يعلن 

النتائج

تدفق 

احل�ضور 

خالل 

االعالن عن 

النتائج

�شددت على امل�شي قدًما مل�شاف غرف الدول املتقدمة

»كتلة ت�شامن« تهنئ جمل�س �لغرفة �جلديد
انتخابات غرفة  نتائج  اإعالن  هام�س  على 

قال  الـ28،  للدورة  البحرين  جتارة و�شناعة 

ت�شامن  كتلة  رئي�س  الزياين  را�شد  بن  خالد 

االإدارة لهذه  الفائزين مبقعد يف جمل�س  واأحد 

الدورة: »تتقدم الكتلة بالتهنئة اخلال�شة لكافة 

الزمالء الفائزين يف هذه الدورة ملجل�س االإدارة 

من  الفائزون  فيهم  مبا  التوفيق،  لهم  وتتمنى 

الكبرية  باملهمة  منوهاً  ت�شامن،  كتلة  اأع�شاء 

�شوء  يف  خ�شو�شاً  عاتقهم  على  امللقاة 

التحديات الكبرية التي تواجه الغرفة وطموح 

الكبرية بهدف تقدمي خدمات متميزة  اأع�شائها 

التجاري  والقطاع  خا�شة  ب�شفة  لالأع�شاء 

اململكة  الغرفة يف  ب�شفة عامة تليق مب�شتوى 

واملنطقة«.

العميق  ب�شكرها  الكتلة  »تتقدم  واأ�شاف: 

لكل فرد اأدىل ب�شوته جلميع املر�شحني الـ 58 

دون ا�شتثناء بهدف دعم العملية الدميوقراطية 

دعم  من  كل  بال�شكر  واأخ�س  االنتخاب،  يف 

و�شاند كتلة ت�شامن طيلة احلملة االنتخابية«.

ويف جانب اآخر �شكر خالد الزياين اللجنة 

امل�شرفة على االنتخابات برئا�شة عادل ح�شني 

امل�شقطي واجلهاز التنفيذي بالغرفة باالإ�شافة 

اإىل و�شائل االإعالم وال�شحافة والتلفزيون.

عن  الكتلة  رئي�س  الزياين  خالد  واأعرب 

هذه  بخو�س  الكتلة  اأع�شاء  وكافة  اعتزازه 

لكل  والنجاح  التوفيق  دوام  متمنيا  التجربة، 

من مل يوفق يف هذه الدورة االنتخابية بالرغم 

االأع�شاء  واجهها  التي  ال�شعوبات  بع�س  من 

املر�شحون اأو اللجنة امل�شرفة على االنتخابات 

هذه  مكنت  اأنها  اإال  املكان،  تغيري  خ�شو�شاً 

الزياين  خالد  و�شدد  النجاح.  من  االنتخابات 

على من مل يحالفهم احلظ يف هذه الدورة باأن 

اجلديد  االإدارة  جمل�س  يد  يف  اأيديهم  ي�شعوا 

للعمل يدا بيد للو�شول اإىل الهدف املن�شود نحو 

اأمكن  اإن  ينخرطوا  واأن  الغرفة،  م�شتوى  رفع 

يف اللجان املختلفة التي ي�شرف عليها جمل�س 

غرفة  اأف�شل  تكون  اأن  ناأمل  م�شيفاً..  االإدارة، 

كما �شرحنا بذلك مراراً ولي�س فقط اأقدم غرفة، 

وبالتايل تكون غرفة جتارة و�شناعة البحرين 

املتقدمة  للدول  التجارية  الغرف  م�شاف  يف 

واأن تكون بابا مفتوحا لكافة القطاع التجاري.

�شمت  قد  ت�شامن«  »كتلة  اأن  اإىل  ي�شار 

حتت مظلتها 11 ع�شوا من ال�شادة وال�شيدات 

ميثلون اأبرز اخلربات املهنية املتنوعة و�شناع 

الكتلة  البحرين، وقد فاز من  القرار يف مملكة 

الزياين  را�شد  بن  خالد  هـــم:  اأع�شاء  ثالثة 

بنت  هند  وال�شيخة  العايل  ح�شن  وعــادل 

�شلمان اآل خليفة.
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13 فائزاً من كتلة معكم ي�سمن الرئا�سة للموؤيد.. توقعات: 

احلواج نائبًا اأول للرئي�س، والنائب الثاين بني الرّي�س والكوهجي وكانو

اأ�سدل ال�ستار يف �ساعة متاأخرة من م�ساء يوم 

جمل�س  انتخابات  على   – ال�سبت   – االول  ام�س 

للدورة  البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  ادارة 

الـ28 باعالن نتائج هذه االنتخابات التي او�سلت 

»بيت  دفة  قيادة  اىل  معكم  كتلة  من  فائزا   13

املوؤيد  خالد  لتويل  ب�سهولة  يهيئ  مما  التجار« 

للغرفة،   13 رقم  الرئي�س  ليكون  الغرفة  لرئا�سة 

املنا�سب االوىل  كما ان ذلك يهيئ االر�سية لتويل 

وعلمت  الكتلة،  الع�ساء  الغرفة  ادارة  جمل�س  يف 

»االأيام« من م�سادر بالكتلة ان هناك اجتاها لدى 

اول  نائبا  احلواج  جواد  لت�سمية  الكتلة  اع�ساء 

عثمان  من  كل  ا�سماء  تداول  يتم  فيما  للرئي�س 

او  الكوهجي  عبداحلميد  او  الرّي�س  �سريف  حممد 

نبيل كانو كنائب ثان للرئي�س، وخالد االمني اأمينا 

مالياً.

»املكتب  املكتب  هيئة  تت�سكل  ان  ينتظر  فيما 

امل�سادر  وتتوقع  اال�سماء،  بقية  من  التنفيذي« 

ال�سبابية  والوجوه  الن�سائي  للعن�سر  يكون  ان 

 7 عددها  البالغ  املكتب،  هيئة  يف  قوي  ح�سور 

اع�ساء من بينها الرئي�س ونائبيه واالأمني املايل.

وينتظر ان يعقد جمل�س ادارة الغرفة اجلديد 

اجتماعه االول يف اواخر �سهر فرباير اجلاري او 

املقبل، ومن املقرر ان يزكي او  اوائل �سهر مار�س 

ونائبيه  الغرفة  رئي�س  االجتماع  هذا  يف  ينتخب 

الهيئة  واع�ساء  املــايل،  واالمــني  والثاين،  االول 

املكون من 7 اع�ساء.

الغرفة  ادارة  ملجل�س  اجلديدة  وبالت�سكيلة 

يدخل بيت التجار مرحلة جديدة يف م�سرية عمله 

الغرفة  وفاعلية  كفاءة  لتطوير  توجها  وت�سهد 

قطاع  خلدمة  التنفيذية  وبادارتها  بها  والنهو�س 

التجارة واالعمال ومتكينها من مواكبة امل�ستجدات 

والتطلعات، وهي امللفات التي كانت ت�سكل القا�سم 

امل�سرتك يف برامج كل الكتل واملرت�سحني.

الختيار نائبي الرئي�س وت�سكيل هيئة املكتب.. خالد املوؤيد:

اجتماع جمل�س اإدارة »الغرفة« نهاية فرباير

و�سناعة  جتارة  غرفة  رئي�س  توقع 

اأن  املوؤيد،  الـ )28(، خالد  للدورة  البحرين  

اجتماعاته  اأوىل  الغرفة  اإدارة  جمل�س  يعقد 

اأو  تزكية  اأجل  من  اجلاري،  فرباير  نهاية 

انتخاب رئي�س الغرفة ونائبيه االول والثاين، 

 7 من  املكون  الهيئة  واع�ساء  املايل،  واالمني 

اع�ساء.

من�سب  ل�سغل  املرجحة  االأ�سماء  وحول 

املوؤيد:  قال  للرئي�س،  والثاين  االأول  النائب 

»ان الكتلة مل تناق�س هذا املو�سوع حلد االآن، 

و�سترتك مناق�سته الأول اجتماع يعقده جمل�س 

االإدارة.

ان  بالكتلة  م�سادر  من  »االأيام«  وعلمت 

جواد  لت�سمية  اع�سائها  لدى  اجتاها  هناك 

تداول  يتم  فيما  للرئي�س،  اول  نائباً  احلواج 

او  �سريف  حممد  عثمان  من:  كل  ا�سماء 

عبداحلميد الكوهجي او نبيل كانو كنائب ثان 

للرئي�س.

القادم،  املجل�س  باأولويات  يتعلق  وفيما 

قال املوؤيد: »ان املجل�س اجلديد يجمع اأع�ساء 

ال�سابة  العنا�سر  من  ميتلكون اخلربة وعددا 

الغرفة  لتكون  »ن�سعى  وقال:  الطموحة«. 

وتفاعلها  بفاعليتها  للثقة  اأهاًل  الدوام  على 

اجلاد  والتمثيل  اأع�سائها  وق�سايا  �سئون  مع 

ومعربة  واالأعمال،  التجارة  ولقطاعات  لهم 

فقد  وعليه  اجلميع.  وتطلعات  حاجات  عن 

للدورة  الغرفة  انتخابات  خو�س  قررنا 

الـ28 عازمني على عمل دوؤوب ي�ستهدف اآمال 

ر�سالة  على  وبناًء  التجار،  بيت  وتطلعات 

وروؤية ومنطلقات واأهداف حتمل اأمانة قيادة 

جميعا  نفخر  التي  الوطنية  املوؤ�س�سة  هذه 

باالنتماء اإليها«.

عباس رضي

تركزت على اإعالنات الطرق والت�سميم ثم ال�سحف

تباين التوقعات ب�شاأن حجم الإنفاق الإعالين من 200 اإىل 500 األف دينار

االنفاق  حجم  حول  التقديرات  تفاوتت 

االإعالين يف انتخابات جمل�س اإدارة غرفة جتارة 

و�سناعة البحرين للدورة الـ28، بني 200 األف 

خرباء  اأكد  فيما  دينار،  األف   500 ونحو  دينار 

على ا�ستحواذ اإعالنات الطرق على احل�سة االأكرب 

من االإنفاق. وقال ع�سو املجل�س العاملي للجمعية 

الدولية لالإعالن رئي�س جمموعة ماركوم اخلليج 

على  االإعالين  االنفاق  حجم  ان  املقلة  خمي�س 

كان  البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  انتخابات 

بلغ نحو 200  اإذ  والتقديرات،  التوقعات  �سمن 

األف دينار )530 األف دوالر(.

االإعالنات  طرق  اختالف  اإىل  املقلة  ولفت 

اإذ ح�سدت  الـ28،  للدورة  الغرفة  انتخابات  يف 

واالإعالنات  االأكرب  احلجم  الطرق  اإعالنات 

جاءت  ثم  ومن  الرتويجية،  والربو�سورات 

اإعالنات  هناك  يكن  مل  فيما  واملجالت،  ال�سحف 

ترويجية يف االإذاعة والتلفزيون.

يعترب  االإعالين  االنفاق  حجم  كان  ما  واإذا 

مرت�سحاً   58 خو�س  مع  قيا�ساً  منا�سباً 

يعترب  االنفاق  حجم  اأن  نرى  قال:  لالنتخابات، 

اإىل  يوؤ�سر  وهو  ال�سابقة،  الدورات  من  اأف�سل 

الدورات  خالل  االنفاق  حجم  ارتفاع  اأمكانية 

املقبلة، ال �سيما مع دخول و�سائل واآليات جديدة 

من خالل و�سائل التوا�سل االجتماعي.

فورت�سن  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأما 

برومو�سفن، فلفت اإىل اأن وجود بع�س التقديرات 

مليون  نحو  اإىل  االإعالين  االنفاق  حجم  بارتفاع 

دينار، اإال اأنه يعتقد اأنه بلغ نحو 500 األف دينار 

)1.34 مليون دوالر(، م�سرياً اإىل اأن هذا امل�ستوى 

من االنفاق يعك�س حجم املناف�سة بني املرت�سحني 

للفوز بع�سوية جمل�س اإدارة الغرفة.

اإعالنات  اأن  يف  املقلة  مع  مكنا�س  واتفق 

الن�سبة  ح�سدت  واالإعالنات  وت�سميم  الطريق 

اإعالنات  ثم  ومن  االإعالين  االنفاق  من  االأكرب 

والتي  االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  ال�سحف 

عمدت بع�س احلمالت اإىل اال�ستفادة منها ب�سكل 

كبري.

 محرر الشؤون االقتصادية

م�شاهدات من النتخابات
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الفائزون في انتخابات »بيت التجار«

الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز

افنان را�شد الزياين

2186

جواد يو�شف احلواج

2154

حممد عادل فخرو

2021

خالد را�شد الزياين

1943

دميا ر�شول احلداد

1937

هند �شلمان ال خليفة

1868

عادل ح�شن العايل

1799

احالم يو�شف جناحي

1749

خلود را�شد القطان

1721

علي ح�شن حممود

1703

ابراهيم عبدعلي يالدعي�شي

1686

عادل احمد ال�شفر

1539

ح�شن عيد بوخما�س

1515

خلف حبيب حجري

1460

الهام ابراهيم عبداهلل

1413

نا�شر علي االهلي

1293

حممود احمد النامليتي

1253

حممد علي امل�شلم

1233

ا�شامة تقي البحارنة

1224

�شراج عبداهلل الكوهجي

1203

كاظم عي�شى ال�شعيد

1196

تقي عبدالر�شول الزيرة

1191

فريد غالم عبا�س

1166

فوؤاد ح�شن ابل

1114

�شهري علي بوخما�س

1067

يو�شف زين العادين

1048

دروي�س احمد املناعي

1025

احمد حممد البناء

1017

ريا�س احمد حم�شن

1015

اكرب غلوم جعفري

992

احمد عطية اهلل كاظم

968

احمد علي ال�شديقي

960

حممد ح�شن العرادي

934

حامد علي فخرو

904

هدى حميد �شنقور

874

هدى من�شور حممود

645

ابراهيم يو�شف ابراهيم

636

يا�شر حممد عارف

458

ه�شام عبداجلليل مطر

394

فريد حممد علي

388

غالب ال�شيخ العريبي

369

نادر �شالح العالوي

357

خليل ابراهيم �شاهني

309

حممد خيامي

237

ح�شن علي نا�شر

231

فا�شل حممود را�شد

198

عبدالكرمي الفليج

184

احمد عبدالرحمن اجلزاف

152

خالد عبدالرحمن املوؤيد

3128

نبيل خالد كانو

2836

عبداحلميد الكوهجي

2818

حممد فاروق املوؤيد

2781

عي�شى عبدالرحيم

2639

حممد �شاجد اظهار احلق

2616

احمد عبداهلل بن هندي

2578

عثمان حممد �شريف

2284

خالد علي االمني

2279

عبداحلكيم ال�شمري

2240

اع�ضاء احتياط

هؤالء فازوا.. وهؤالء تعثروا.. التجار قالوا كلمتهم وينتظرون الوفاء بالوعود

قرابة �شتة ا�شهر والو�شط التجاري البحريني 

لع�شوية   28 الدورة  انتخابات  جمريات  يرتقب 

جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة البحرين، اأعلن 

فيها 58 مر�شحا نيتهم خو�س االنتخابات تباعا 

اأ�شهر واأ�شبوع  يف فرتات زمنية تراوحت بني 5 

واحد قبل االنتخابات.

التي ت�شم 16 مرت�شحا  وكانت كتلة »معكم« 

الو�شط  انتظر  فيما  نف�شها،  عن  اأعلنت  من  اأول 

التجاري رجل االأعمال خالد الزياين نحو 3 ا�شهر 

حتى اأكد نيته دخول االنتخابات بقائمة ت�شم 10 

االأعمال  رجل  فرتة  بعد  اإليها  اأ�شاف  مرت�شحني 

دروي�س املناعي.

عقب فرتة ظهرت كتلة »متيكن االقت�شاد« ثم 

»التنمية«، والكتل االأربع ال�شابقة اأقامت موؤمترات 

الناخبني،  مع  مفتوحة  لقاءات  وعقدت  �شحفية 

ال�شغرية  »املوؤ�ش�شات  هي  خام�شة  كتلة  وهناك 

وزيادة  ورد  اأخذ  بني  بقيت  التي  واملتو�شطة« 

على  ت�شتقر  اأن  قبل  االأ�شماء  عدد  يف  ونق�شان 

وجيزة،  بفرتة  االنتخابات  قبل  مر�شحني  خم�شة 

ومعظم اأع�شاوؤها جاوؤوا يف اأ�شفل جدول النتائج.

امل�شتقلون كانت حظوظهم قليلة، فمن اأ�شل 9 

مل تفز �شوى �شيدة االأعمال ع�شو املجل�س ال�شابق 

افنان الزياين، فيما حل معظم الباقون يف مراتب 

متاأخرة كثريا.

على  املر�شحني  انفاق  املخت�شني  بع�س  وقدَّر 

 200 بني  تراوحت  مببالغ  االنتخابية  اإعالناتهم 

اإىل 500 الف دينار، لكن تبقى تلك املبالغ جزءا 

اأمورا  اأي�شا  تت�شمن  التي  التكاليف  من  ب�شيطا 

معلنة مثل م�شاريف املوؤمترات ال�شحفية واأتعاب 

وغري  االنتخابي،  اليوم  ووالئم  املر�شح  فريق 

اأو ا�شتخراج  الع�شوية  املعلنة مثل نفقات جتديد 

�شجالت جديدة للناخبني املحتملني.

حمالتهم  خالل  املر�شحني  معظم  وتعهد 

القطاع  وخدمة  الغرفة  مع  بالعمل  االنتخابية 

مل  اأم  املجل�س  بع�شوية  فازوا  �شواء  اخلا�س 

جلان  يف  للعمل  تطوعهم  عرب  وذلك  يفوزوا، 

يفي  من  على  �شت�شهد  القادمة  واالأيام  الغرفة، 

بتعهده منهم ومن ال.

املر�شحون  تقدم  االنتخابية  احلمالت  وخالل 

متحورت  ملر�شحيهم  انتخابية  ووعود  بربامج 

العمومية،  اجلمعية  عرب  الغرفة  تفعيل  حول 

بالغرفة  والناأي  القطاعية،  اللجان  اأداء  وتطوير 

عن الطائفية، وتطوير قانون الغرفة رقم 48 مبا 

بكل  اخلا�س  القطاع  ومتثيل  ا�شتقالليتها،  يعزز 

�شرائحه، وتطوير اجلهاز التنفيذي للغرفة.

اإدارة  جمل�س  على  كبرية  تغيريات  تطراأ  مل 

يرتقب  فيما  البحرين،  و�شناعة  جتارة  غرفة 

الفائزون  املر�شحون  يطبق  اأن  التجاري  ال�شارع 

اأع�شائها  اإىل  الغرفة  باإعادة  االنتخابية  وعودهم 

النه�شة  ومواكبة  غرفتهم،  اإىل  االأع�شاء  واإعادة 

االقت�شادية ململكة البحرين.
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احلواج: نن�ضد كامل االن�ضجام بني اأع�ضاء املجل�س اجلديد

جنم: ال هيمنة الأحد على الغرفة.. والتبعية اإدارية فقط

انتخابات  يف  الفائز  احلواج  يو�سف  جواد  اأعرب 

قائمة  �سمن  الـ12  املرتبة  يف  حل  والذي  الغرفة 

»معكم«، عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها من القطاع 

وانه  ت�سريفا،  ولي�س  تكليف  هذا  ان  واكد  التجاري، 

ادارة  جمل�س  يف  زمالئه  بقية  مع  جهوده  �سيوا�سل 

قطاع  وخدمة  م�سلحة  فيه  ما  لكل  اجلديد  الغرفة 

ثقته  عن  معربا  البحرين،  مملكة  يف  واالعمال  التجارة 

بلوغ حالة  املجل�س اجلديد على  اع�ساء  كل  يف حر�س 

االن�سجام والتكامل يف ت�سيري كل امور الغرفة و�سئون 

اع�سائها.

عمال  اجلديد  االدارة  ملجل�س  اتوقع  انني  وا�ساف: 

نوعيا غري م�سبوق تفر�سه متطلبات وحتديات املرحلة 

االعمال  وبيئة  االع�ساء  وتطلعات  واملقبلة  الراهنة 

طرحت  االفكار  من  الكثري  هناك  ان  وقال  واال�ستثمار، 

الغرفة واالرتقاء  املا�سية حول تعزيز و�سع  االيام  يف 

م�ستوى  يف  الغرفة  تكون  لكي  ادائها  مب�ستوى 

اع�سائها  م�سالح  رعاية  يف  والطموحات  التطلعات 

من  متكنها  املدى  وطويلة  عميقة  روؤية  من  املنطلقة 

ولكل  التجار  ل�سغار  م�سافة  قيمة  ذات  خدمات  تقدمي 

غرفة  لت�سبح  املجاالت،  خمتلف  يف  االعمال  ا�سحاب 

اخلا�س  للقطاع  االيجابي  التغيري  طريق  على  مت�سي 

يف اململكة لتحقق اجنازات جديدة تبنى على ما حققته 

ال�سابق. الغرفة يف 

امام  اجلديد  الغرفة  ادارة   جمل�س  ان  اىل  وا�سار 

م�ستوى  رفع  ا�سا�س  على  قائمة  ا�سرتاتيجية  اهداف 

التجاري وحت�سني بيئة  الر�سا لدى االع�ساء واملجتمع 

مل  من  احلواج  دعا  الرائدة،  املبادرات  بتبني  االعمال 

الفوز يف االنتخابات اىل ا�ستمرارية  يحالفهم احلظ يف 

مطلوب  التوا�سل  هذا  ان  وقال  الغرفة،  مع  التوا�سل 

ومهم وال ت�ستطيع الغرفة ان مت�سي يف طريق التغيري 

اىل  الفتا  اع�سائها،  مع  التوا�سل  هذا  دون  والتطوير 

و�سباب  �سيدات  من  ال�سبابية  الوجوه  على  يعّول  انه 

مرة  الول  الغرفة  ادارة  جمل�س  دخلوا  ممن  االعمال 

ا�سهامات  املجل�س  يف  زمالئهم  بقية  مع  لهم  تكون  ان 

نوعية الفتة تواكب حاجة القطاع التجاري، ومتطلبات 

االقت�ساد الرقمي وثورة االت�ساالت التي نعي�سها اليوم 

التي  االفكار  من  ذلك  وغري  األيكرتونية  الغرفة  وجعل 

االع�ساء،  وحاجة  للم�ستجدات  ملبية  الغرفة  جتعل 

مثل  اىل  بحاجة  نحن  مدى  اي  اىل  نعلم  واننا  خا�سة 

ا�سحاب  تخدم  التي  اخلالقة  واملبادرات  االفكار  هذه 

ال�سمو  �ساحب  توا�سل  على  احلواج  واثنى  االعمال. 

والذي  التجاري  والقطاع  الغرفة  مع  الوزراء  رئي�س 

جتلى يوم ام�س االول يف زيارته اىل موقع االنتخابات، 

لدن  من  املعهودين  واالهتمام  التوا�سل  هذا  ان  وقال 

ال�سراكة  بتطوير  االهتمام  كذلك  بالغرفة يرتجم  �سموه 

جديدة  اآفاقا  يفتح  مبا  والغرفة  املوقرة  احلكومة  بني 

للغرفة  امل�ستقبلية  امل�سرية  تخدم  ال�سراكة  لهذه 

اململكة. التجارية واالقت�سادية يف  واحلركة 

واللغط  باملخاوف  يتعلق  وفيما 

على  احلكومة  هيمنة  حول  يدار  الذي 

قرارات الغرفة نفى جنم وهو اأحد الذين 

اأن  الغرفة،  قانون  �سياغة  يف  �ساهموا 

اأحد  بهيمنة  �سمح  اجلديد  القانون  يكون 

املوجودة  التبعية  م�سيفاً  الغرفة،  على 

واإ�سراف  فقط،  اإدارية  هي  القانون  يف 

هي  الغرفة  قرارات  على  التجارة  وزير 

كل  يف  موجودة  بحته  تنظيمية  م�ساألة 

م�ستقلة  الغرفة  ان  على  م�سدداً  الغرف، 

لل�سلطة  تنتمي  فال  القانون،  بقوة 

التنفيذية. ال�سلطة  وال  الت�سريعية 

االأمور  بع�س  اأن  اعتقد  واأ�ساف: 

فاإذا  الوزير«،  بـ«�سخ�سية  تتعلق 

الغرفة  اأداء  بتطور  املوؤمن  الوزير  وجد 

القانون  كان  لو  حتى  الغرفة  ف�ستتطور 

. معيقاً

اإىل  حاجة  وجود  يرى  كان  ما  واإذا 

اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  بعدد  النظر  اإعادة 

الغرفة، قال جنم: يف فرتة �سياغة قانون 

الغرفة مت نقا�س االإبقاء على عدد اأع�ساء 

جمل�س االإدارة اأو تقلي�س العدد، م�سيفاً 

اإذا ما نظرنا  اعتقد اأن العدد معقول جداً 

اإىل ما هو �سائد يف دول اخلليج، م�سرياً 

الكويت  و�سناعة  جتارة  غرفة  اأن  اإىل 

اإدارتها  جمل�س  يتكون  املثال  �سبيل  على 

منهم   %50 انتخاب  يتم  ع�سواً   24 من 

عامني(،  كل  ن�سفي  )جتديد  عامني  كل 

غرفة  اإدارة  جمل�س  عمل  جتربة  اأن  كما 

ع�سواً   18 من  املكون  البحرين  جتارية 

يف  معوقات  اأو  خطاأ  اأي  عن  تف�سح  مل 

العمل  ان  املا�سية، عالوة على  ال�سنوات 

وبالتايل  تطوعي  عمل  هو  الغرفة  يف 

اإ�سافية. اأعباء مادية  اأي  لي�س هناك 

و�سناعة  جتارة  غرفة  اأن  اإىل  ي�سار 

 1939 عام  تاأ�سي�سها  مت  التي  البحرين 

با�سم جمعية التجار العموميني، وعمدت 

الغرفة اإىل زيادة عدد اأع�سائها الأكرث من 

اإدارتها  اأع�ساء جمل�س  اإذ مت زيادة  مرة، 

يف العام 1967 من 10 اأع�ساء اإىل 12 

زيادة  متت   1989 العام  ويف  ع�سوا، 

عدد االأع�ساء جمدداً اإىل 18 ع�سواً وهو 

الذي ال يزال �سارياً حتى االآن.

وهو  جنم  اأحمد  دعا  اآخر  جانب  من 

التجاري  التحكيم  ملركز  العام  االأمني 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول 

�سحفي  بيان  يف  القرار«  »دار  العربية 

جتارة  لغرفة  اجلديد  االإدارة  جمل�س 

وتعزيز  تبني  اإىل  البحرين  و�سناعة 

التجارية  االأو�ساط  التحكيم يف  منظومة 

الرئي�سية  االآليات  من  اآلية  واعتباره 

النزاعات. لف�س 

اإىل  �سحفي  بيان  يف  جنم  واأ�سار 

على  �سباقة  البحرين  مملكة  حكومة  اأن 

م�ستوى دول جمل�س التعاون يف تطبيق 

للتحكيم  النموذجي  االأون�سيرتال  قواعد 

قال �لرئي�س �لتنفيذي �لأ�صبق لغرفة جتارة و�صناعة �لبحرين �أحمد 

عن  تختلف  �لـ28  دورتها  يف  �لغرفة  �إد�رة  جمل�س  �نتخابات  �ن  جنم 

قانون  �ختالف  �إىل  نتيجة  �ل�صابقة  �لدور�ت  �لتي جرت يف  �لنتخابات 

�لنتخابات، �لذي بات يلزم جميع �ل�صجالت �لتجارية بع�صوية �لغرفة.

جتارة  لغرفة  موؤخر�  �صدر  �لذي  �جلديد  »�لقانون  �أن  كما  وتابع: 

�ل�صركات  ر�أ�صمال  حجم  على  بناًء  �لأ�صو�ت  حدد  �لبحرين  و�صناعة 

و�لتي ترت�وح قدرتها �لت�صويتية بني �صوتني �إىل 10 �أ�صو�ت وفقاً حلجم 

لي�صمل  �لإد�رة  تنوع جمل�س  يف  ي�صهم  ذلك  �أن  �إىل  م�صري�ً  �ملال،  ر�أ�س 

جميع �لقطاعات، كما ي�صم �أكادمييني �صو�ء يف �ل�صت�صار�ت �أو �لأعمال 

�لتجارية و�أ�صحاب �خلربة يف �لتجارة، وكذلك �صباب �لأعمال«.

 محرر الشؤون االقتصادية 

�أحمد جنم

عالوي  نادر  االأعمال  ا�سحاب  كتلة  رئي�س  و�سف 

بغري  عنها  ي�سدر  ما  وكل  ال�سرعية  بغري  االنتخابات 

هذه  �سرعية  يف  تطعن  الكتلة  اأن  اإىل  م�سرياً  ال�سرعي، 

االلتزام  عدم  يف  يتمثل  قانوين  منطلق  من  االنتخابات 

باملدة القانونية املحددة باالإعالن قبل 15 يوماً يف حال 

تغيري موقع اأو وقت االقرتاع وهو ما مل يتم االلتزام به 

للموؤمترات  البحرين  االنتخابات من مركز  نقلت  عندما 

واملعار�س اإىل مركز عي�سى الثقايف قبل 28 �ساعة من 

موعد االقرتاع.

اأن والدة جمل�س االإدارة بهذه الطريقة  و�سدد على 

هي والدة غري �سرعية، وهو ما يعني اأن جميع القرارات 

ان  اإىل  م�سرياً  �سرعية،  غري  املجل�س  هذا  من  ال�سادرة 

ال�سبت،  اجلمعة  م�ساء  يف  فعلياً  دعوى  رفعت  الكتلة 

طعن  تقدمي  نعتزم  كما  االخت�سا�س،  بعدم  وحكمت 

جديد خالل الفرتة املقبلة.

ما  ب�سبب  �سكلت  االأعمال  اأ�ساحب  جلنة  اأن  واأكد 

تاأدية  عن  االأعمال  الأ�سحاب  املمثلني  بتخاذل  و�سفه 

ال�سابقة  الفرتات  يف  م�سيفاً  �سحيح،  ب�سكل  واجبهم 

االإدارة  اإىل جمل�س  دعمنا بع�س ال�سخ�سيات للو�سول 

اإال اأنهم بعد و�سولهم اإىل جمل�س االإدارة ينقلبون على 

ويناف�سون  ال�سخ�سية  مل�ساحلهم  ويعملون  مواقفهم 

على اأمور �سكلية وامتيازات خا�سة.

من جانه قال املرت�سح النتخابات الغرفة �سمن كتلة 

اأ�سحاب االأعمال، عبدالكرمي الفليج »اإن الكتلة �ستتقدم 

بطعن يف النتائج بعد تغيري مقراالنتخابات، م�سرياً اىل 

بدعوى  املا�سي«  »اجلمعة  تقدمت  اأن  �سبق  الكتلة  اأن 

مكان  تغيري  قرار  �سد  امل�ستعجلة  املحكمة  ق�سائية يف 

وخمالفته  البحرين،  و�سناعة  جتارة  غرفة  انتخابات 

للقانون.

االول  اأم�س  امل�ستعجلة  االأمور  حمكمة  وق�ست 

»اجلمعة 14 فرباير 2014«، بعدم اخت�سا�سها بتغيري 

مكان انتخابات غرفة جتارة و�سناعة البحرين، املقررة 

يوم »اأم�س ال�سبت«.

وفق  االنتخابات  تكون  اأن  بد  »ال  الفليج  وقال 

لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   »53« فاملادة  القانون، 

الغرفة و�سعت �سرطاً قاطعاً ال لب�س فيه حول �سرورة 

التحديد امل�سبق لتاريخ ومكان االنتخابات قبل 15 يوماً 

عاجل  بقرار  ونتفاجاأ  انعقادها،  تاريخ  من  االأقل  على 

واإذا غرّي  املكان  االنتخابات بتغيري  قبل 48 �ساعة من 

املكان يجب تغيري املوعد كذلك ملدة 15 يوماً، لكي تكون 

االإجراءات وفق القانون«.

تقام  التي  االنتخابات  موقع  تغيري  قرار  اأن  يذكر 

الواقع يف جممع جامع  الثقايف  اليوم يف مركز عي�سى 

مركز  يف  عقده  مقرراً  كان  اأن  بعد  باجلفري  الفاحت 

�سباح  واإعالنه  �سدوره  مت  بال�سناب�س  املعار�س 

اخلمي�س املا�سي »13 فرباير 2014«، اأي قبل يومني 

 53 املادة  بينما  االنتخابات،  انعقاد  تاريخ  من  فقط 

ت�سرتط �سراحة  الغرفة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من 

حتديد الزمان واملكان ما ال يقل عن خم�سة ع�سر يوماً.

اأ�ضحاب االأعمال تعتزم

 الطعن يف انتخابات الغرفة

حل يف املرتبة الـ 12 �سمن قائمة »معكم«



غرفة  النتخابات  امل�ستقل  املرت�سح  اأكد 

اأنه  اأحمد احلجريي  البحرين  جتارة و�سناعة 

وجلانها  الغرفة  اأطر  �سمن  العمل  يف  ما�ض 

على الرغم من خ�سارته يف ال�سباق االنتخابي، 

التقني �سيطرحه على  اأن م�سروعه  اإىل  م�سرياً 

جلنة تقنية املعلومات بعد ت�سكيلها.

بعد  يحن  مل  الوقت  اأن  احلجريي  وراأى 

للتغري املاأمول اإذ ال يزال الوعي باأهمية الدور 

معها �سعيفاً،  والتفاعل  الغرفة  الذي متار�سه 

على  العمل  اإىل  اجلديد  االإدارة  جمل�ض  داعياً 

الفجوة  وردم  والتجار  ال�سوق  على  االنفتاح 

بينهم وبني الغرفة.

يف  الفائزين  اأهنئ  اأن  ابتداء  »اأود  وقال: 

االنتخابات، واأدعو اهلل اأين يعينهم على حتمل 

النحو  على  عاتقهم  على  امللقاة  امل�سوؤولية 

االأف�سل مبا ي�ساعد على تقوية الغرفة واجتذاب 

التجار اإليها«. وعن تقييمه لنتائج االنتخابات، 

قال: »اإنها العملية الدميقراطية لكن ما اأفرزت 

بح�سب تقديري مل يعك�ض تركيبة الغرفة، وال 

ن�ستطيع اأن نلوم املر�سحني يف ذلك«.

األفي  عن  نتكلم  »نحن  قائالً:  واأردف 

عدد  بينما  االنتخابات  يف  �ساركت  موؤ�س�سة 

على  يزيد  البحرين  يف  التجارية  املوؤ�س�سات 

86 األف موؤ�س�سة، وال تنا�سب بني الرقمني«.

فال  املاأزق  من  تخرج  مل  الغرفة  اأن  واأكد 

على  موؤكدا  املوقف،  �سيد  هو  العزوف  يزال 

ا�ستقبال  يف  جمدداً  الغرفة  تف�سل  اأال  �سرورة 

ف�سلت  حال  »يف  وقال:  واحت�سانهم.  التجار 

فاإن  واجتذابهم  التجار  ا�ستقبال  يف  الغرفة 

وذلك  الغرفة،  يف  �سيكون  املرة  هذه  اخللل 

ومل  املحفزات  االأعمال  الأ�سحاب  تعط  مل  اأنها 

ت�سعرهم بفوائدها«.

الوعي  يزال  ال  نف�سه،  الوقت  »يف  وقال: 

�سعيفاً، ونحتاج اإىل فوائد توعية كبرية تبني 

فوائد الغرفة واالأدوار التي توؤديها«.

واأعرب ب�سراحة عن �سعوره باأن »النتائج 

خفية  قوائم  فهنالك  متاماً،  طبيعية  لي�ست 

ال�سجالت  فاأ�سحاب  م�سلحية،  وارتباطات 

يف  االإيجارية  عالقاتهم  من  ا�ستفادوا  املوؤجرة 

الدفع باجتاه الت�سويت لهم«. وقال: »الو�سع 

نر  مل  املا�سية  ال�سنوات  يف  طبيعياً،  يكن  مل 

املرت�سح،  بيد  تكون  التوكيالت  الأن  راأيناه  ما 

االآ�سيوي  الوجود  املرة  هذه  راأينا  ولكننا 

بو�سوح«.

قلت  »كما  قال:  الغرفة  يف  م�ستقبله  وعن 

�سابقاً �سي�ستمر عملي يف اللجان، كما فعلت يف 

يحالفني  ومل  تر�سحت  حيث  ال�سابقة  الدورة 

احلظ وان�سممت الحقا للجان الغرفة، وهذا ما 

�ساأفعله جمدداً«. وعن م�سروع القناة االت�سالية 

قال:  اقرتحها  التي  وامل�سوؤولني  الغرفة  بني 

امل�سروع  هذا  اإجناز  اأي�ساً يف طرح  »�سنم�سي 

�سمن جلنة تقنية املعلومات بعد ت�سكيلها«.
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ما اأفرزته العملية الدميقراطية مل يعك�ض تركيبة الغرفة.. اأحمد احلجريي:

�شعف الوعي حال دون التغيري املن�شود يف االنتخابات

علي الصباغ:

اأ�ساد باالأجواء الدميقراطية التي �سادت اأجواء االنتخابات وبدور الغرفة

ال�شالح يبدي تعاونه مع اأع�شاء جمل�س االإدارة اجلديد

رئي�ض  ال�سالح  �سالح  بن  علي  اأ�ساد 

التي  الدميقراطية  باالأجواء  ال�سورى  جمل�ض 

اإدارة  اأع�ساء جمل�ض  اختيار  انتخابات  �سادت 

غرفة جتارة و�سناعة البحرين، الذي يوؤكد ما 

دميقراطية  اأجواء  من  البحرين  مملكة  متتلكه 

حل�سرة  الكبري  الوطني  امل�سروع  عززها 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى -حفظه اهلل ورعاه-، منوها 

جتارة  غرفة  به  تقوم  الذي  الرائد  بالدور 

احلركة  تطوير  اأجل  من  البحرين  و�سناعة 

اأن  موؤكداً  اململكة،  يف  وال�سناعية  التجارية 

القطاع  دور  اإبراز  يف  الفاعل  االأثر  لها  الغرفة 

التجاري وال�سناعي والدفع به نحو امل�ساركة 

البالد، م�سيداً  التي ت�سهدها  التنمية  يف عملية 

ال�سعي  اأجل  من  به  تقوم  مبا  ال�سدد  هذا  يف 

تواجه  التي  امل�ساكل  ومعاجلة  تذليل  نحو 

اأ�سحاب االأعمال وت�سهيل اإجراءات امل�ستثمرين 

االقت�سادي  النمو  اأهداف  مع  يتما�سى  مبا 

اأن تبقى غرفة  اأمله يف  وال�سناعي، معربا عن 

جتارة و�سناعة البحرين املمثل والداعم للقطاع 

اخلا�ض واملحرك االأ�سا�سي للنمو االقت�سادي.

واأعرب ال�سالح عن متنياته الأع�ساء جمل�ض 

اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين بالتوفيق 

متثيل  اأجل  من  عملهم  مبهام  للقيام  والنجاح 

خالل  من  وذلك  وال�سناعي،  التجاري  القطاع 

تطوير ودعم الفعاليات التجارية واالقت�سادية 

اخلدمات  بتقدمي  قيامها  اإىل  اإ�سافة  املختلفة، 

نطاقها  وتو�سيع  الفعاليات  لهذه  املختلفة 

اأهداف  مع  تتما�سى  لكي  اأخرى  بعد  مرحلة 

النمو االقت�سادي يف البحرين، موؤكدا يف الوقت 

جمل�ض  اأع�ساء  اأن  من  يقني  على  باأنه  نف�سه 

�سوف  البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  اإدارة 

وذلك  االأكمل،  الوجه  على  بواجبهم  يقومون 

بف�سل ال�سمعة الكبرية التي حتظى بها الغرفة 

منذ مرافقتها مل�سرية التنمية االقت�سادية، حيث 

ودور  اأهمية  اإبراز  يف  الفعال  االأثر  لها  كان 

القطاع اخلا�ض التجاري وال�سناعي يف النمو 

املطرد الذي ت�سهده اململكة.

جمل�ض  واأع�ساء   تعاونه  على  اأكد  كما 

االإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  مع  الكامل  ال�سورى 

املنظومة  وحتديث  ا�ستكمال  اأجل  من  اجلديد 

الت�سريعية املتعلقة باالقت�ساد الوطني، بهدف 

حتويل االقت�ساد البحريني من اقت�ساد يعتمد 

على النفط اإىل اقت�ساد حر متعدد املوارد يقوم 

على اأ�سا�ض الت�سريعات االقت�سادية القوية.

�صالح ال�صالح

ً اعترب االأ�سوات التي جمعها خالل �سهر من حملته االنتخابية فوزا

»الكوهجي« يطالب بتجميع كل الطاقات ملرحلة جديدة من العطاء

غرفة  النتخابات  امل�ستقل  املرت�سح  الكوهجي  �سراج  هناأ 

الفائزين  اأم�ض  يوم  ح�سمت  التي  البحرين  و�سناعة  جتارة 

اإىل العمل على جتميع الطاقات كلها و�سبها  فيها، ودعاهم 

حل  على  والعمل  التجاري،  القطاع  اأهداف  حتقيق  خانة  يف 

م�سكالته، ومتثيله على الوجه االأكمل.

وراأى الكوهجي اأن جميع املرت�سحني فازوا يف هذا العر�ض 

االنتخابي الأنهم حتلوا بروح املبادرة وامل�سوؤولية غري اأن مقاعد 

اإدارة الغرفة ثمانية ع�سر مقعداً فقط وال ت�ستوعب كل  جمل�ض 

الفائزين.

التحقت بال�سباق االنتخابي قبل �سهر فقط من  وقال: »لقد 

االنتخابات، وعملت جاهداً الإي�سال عدة ر�سائل للناخبني يف هذه 

ا�ستطعت  فاإنني  الكثريين  �سهادات  وبح�سب  الق�سرية،  الفرتة 

اإي�سال الكثري منها، وكان ح�سوري مميزاً«. وتابع قائالً: »لقد 

اأعده  وذلك  عليها،  ح�سلت  التي  االأ�سوات  عدد  يف  ذلك  جتلى 

فوزاً يل«.

واأرى اأن »من واجبي يف هذا املقام تقدمي 

ال�سكر جلميع الناخبني الذين �سوتوا يل على 

ي�سوتوا  مل  الذين  اأو  ظنهم  وح�سن  ثقتهم 

الدميقراطي  العر�ض  هذا  يف  مل�ساركتهم 

االنتخابي وجميع  فريقي  اأ�سكر  كما  البهيج، 

من �ساندين واأ�سكر جلنة االنتخابات واجلهاز 

هذه  دعموا  الذين  وجميع  للغرفة  التنفيذي 

حتى  بدايتها  منذ  الدميقراطية  االحتفالية 

نهاية يوم االنتخابات الذي كان طويالً و�ساقاً 

لكنه حافل بال�سور اجلميلة بني املتناف�سني«.

والتعاون  االألفة  تلك  اأن  على  و�سدد 

زخم  من  رافقها  وما  اجلماعية  والروح 

وحما�سة يجب اأن ت�ستمر يف املرحلة املقبلة. 

وقال: »اإن من اأهم م�سوؤوليات جمل�ض االإدارة 

التعاون  وروح  احلما�سة  حفظ  هو  اجلديد 

خالل  من  املا�سية  االأيام  يف  �سادتا  اللتني 

جامع،  خطاب  وتقدمي  اجلميع،  �سمل  مل 

اللجان  يف  والكفاءات  الطاقات  وا�ستيعاب 

وامل�سروعات«. واأ�ساف: »ال مانع من اإطالق 

وفرق  والفرعية  االأ�سيلة  اللجان  ع�سرات 

االأع�ساء  دمج  اإىل  بحاجة  فالغرفة  العمل 

وتفعيلهم«.

ال�سباب  من  اال�ستفادة  �سرورة  واأكد 

واال�ستعانة  واالإجناز،  للعمل  التواقني 

ومتهيد  املختلفة،  القطاعات  يف  باخلربات 

باالأكادمييني  لال�ستعانة  اأي�ساً  الطريق 

جديد  واقع  �سياغة  �سبيل  يف  والباحثني 

للغرفة.

وقال: »لقد انتهت الكتل والقوائم وغريها 

اأن نعمل معاً جميعا كتلة  من االأطر، ويجب 

واالقت�ساد  الغرفة  م�سلحة  فيه  ملا  واحدة 

العنا�سر  انتخاب  �سرورة  موؤكداً  الوطني«، 

املرحلة  يف  الغرفة  لقيادة  واالأن�سب  االأكفاأ 

املقبلة يف امل�سميات املختلفة واللجان. 

يحالفهم  ملن مل  الكوهجي  �سراج  ومتنى 

يوفقوا  اأن  االنتخابات  هذه  يف  للفوز  احلظ 

يف املرات القادمة واأن يكونوا معول بناء يف 

الغرفة اأو غريها من املواقع حيث ي�ستطيعوا 

خدمة ال�سوق والعمل التجاري والوطن ككل.

�صراج 

الدين 

وجمموعة من 

املرت�صحني

النامليتي: م�شتمر يف العمل مع الغرفة عرب اللجان
»ت�سامن«  كتلة  �سمن  املرت�سح  اأكد 

البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  النتخابات 

حممود النامليتي الذي مل يحالفه احلظ بالفوز 

اإنه م�ستمر يف العمل التطوعي مع الغرفة عرب 

جلانها القطاعية.

وقالت النامليتي الذي اأحرز املركز الـ 25 

 1253 اأ�سوات  بعدد  مر�سحا   58 اأ�سل  من 

اأو  موؤقتا  يكن  مل  االنتخابي  »برناجمي  �سوتا 

بداأتها  عمل  خطة  هو  بل  باالنتخابات،  مرتبطا 

منذ اأكرث من 15 عاما يف العمل التطوعي نائبا 

واأ�ساف  املنامة«،  �سوق  تطوير  جلنة  لرئي�ض 

اأمامي  رائعة  فر�سة  الغرفة  انتخابات  »�سكلت 

من  للكثري  ا�ستمعت  ان  بعد  برناجمي  لتطوير 

التحديات التي تواجه االأخوة التجار ومطالبهم 

وخا�سة يف ا�سواق البحرين القدمية يف املنامة 

واملحرق وغريها«.

يف  �سارك  من  كل  اأن  النامليتي  واعترب 

وو�سفها  باأخرى،  اأو  بطريقة  فاز  االنتخابات 

بالتجربة الغنية التي اأتاحت للو�سط التجاري 

الطرق  اأف�سل  ا�ستك�ساف  فر�سة  البحريني 

القطاع اخلا�ض، وقال »جميع  للنهو�ض بواقع 

املرت�سحني ح�سروا الكثري من املجال�ض وعقدوا 

بتغطية  حظيت  التي  الندوات  من  الكثري 

اإعالمية وا�سعة ونقا�ض عميق ومثمر، وهذا ما 

ا�ستخال�ض مالمح خارطة طريق  للجميع  كفل 

للنهو�ض باالقت�ساد الوطني«.

وعرب النامليتي عن �سكره العميق وامتنانه 

لكل من منحه ثقته و�سوته، كما متنى التوفيق 

غرفة  اإدارة  جمل�ض  بع�سوية   18 الـ  لفائزين 

جتارة و�سناعة البحرين، وخا�سة من زمالئه 

قادرون  باأنهم  قناعته  موؤكدا  ت�سامن،  كتلة  يف 

عاتقهم،  على  امللقاة  املهام  اأعباء  حتمل  على 

اإال  اخلا�ض  القطاع  من  يلقوا  لن  اأنهم  واأو�سح 

كل تعاون واهتمام.

اأحمد احلجريي يتحدث لـ »الأيام«

موؤكداً احلر�ض على اال�ستفادة من جميع املرت�سحني.. خالد االأمني:

االنتخابات بددت الكالم املر�شل ب�شاأن الفوز بالتوكيالت

خالد  معكم  كتلة  �سمن  املرت�سح  اأكد 

قال كلمته واختار  التجاري  ال�سارع  اأن  االأمني 

معينة  وجوه  و�سول  مزاعم  مبدداً  مر�سحيه 

يف الدورات ال�سابقة عرب التوكيالت، موؤكدة اأن 

الدورة االنتخابية كانت متميزة من حيث عدد 

امل�سوتني واملر�سحني.

فالن  اإن  يقولون  النا�ض  »بع�ض  وقال: 

األغيت  قد  وها  التوكيالت،  عرب  ياأتون  وفالن 

املرت�سحون،  فاز  دونها  ومن  التوكيالت، 

ينكر  اأحد  »ال  واأ�ساف:  للتجار«.  فاخليار 

معكم  قائمة  اأع�ساء  من  كبرية  ن�سبة  فوز  اأن 

الو�سط  ميثلون  اأنهم  على  وا�سحة  داللة 

فهوؤالء  منه  جزءاً  بو�سفهم  و�سواء  التجاري 

ثقة  تنال  و�سخ�سيات  عريقة  جتارية  عوائل 

الناخبني«.

واأردف قائال: »نحن ال ننفي اأن التوكيالت 

م�سى  فيما  االأع�ساء  بع�ض  فوز  يف  اأ�سهمت 

املدار  هي  التوكيالت  اأن  يعني  ال  ذلك  اأن  غري 

الدورات  يف  التجار  جميع  فوز  يف  واالأ�سا�ض 

ال�سابقة، وذلك ما اأكدته هذه االنتخابات«.

تغيري  ب�ساأن  املثار  اللغط  من  االأمني  وقلل 

وقال:  القانونية،  ال�سروط  مراعاة  دون  املكان 

»اإن مكان االنتخابات تغري لي�سب يف م�سلحة 

اأو�سع  املكان  اأن  وذلك  االنتخابية،  العملية 

ووجود  املجهزة،  وقاعاته  ب�ساالته  يتميز 

االأول  املكان  بينما  كثرية  �سيارات  مواقف 

اأمنية غري م�ستقرة«. واأ�ساف:  حماط بظروف 

الغرفة  رئي�ض  املعطيات وغريها جعلت  »هذه 

مكان  بنقل  يقوم  �سالحيات  من  اأوتي  مبا 

�سال�سة«،  اأكرث  العملية  جلعل  االنتخابات 

معرباً عن اعتقاده باأن املكان اأف�سل للجميع.

واأكد خالد االأمني اأن جمل�ض االإدارة اجلديد 

حري�ض على اال�ستفادة من املرت�سحني الذي مل 

يفوزوا يف االنتخابات يف اللجان وامل�سروعات 

القادمة، فهم جزء ال يتجزاأ من الغرفة، وجميع 

براأيهم  �سياأخذون  االإدارة  جمل�ض  اأع�ساء 

مما  وي�ستفيدون  نظرهم  لوجهات  وي�سمعون 

الذي  االنتخابي  ال�سباق  فرتة  خالل  طروحه 

امتد لفرتة طويلة من الزمن ن�سبياً.

وقال: »اإنني اأقدر روح املبادرة التي حتلى 

على  حر�سهم  دليل  وذلك  املرت�سحون،  بها 

بها  االرتقاء  يف  ورغبتهم  الغرفة،  م�سلحة 

واالرتقاء بالعملية االقت�سادية ككل«.

»اإنها  قال:  االنتخابات  هذه  ميز  وعما 

ون�سبة  املميز،  احل�سور  منها  كثرية،  اأمور 

اإىل  اأف�ست  الت�سويت، والقوانني اجلديدة التي 

اإلغاء التوكيالت وفوز اأربع ن�ساء هن من اأف�سل 

ن�سوة البحرين ن�ساطاً وعمالً، وتلك �سابقة مل 

حتدث يف تاريخ الغرفة فيما م�سى«.

للح�سور  يكون  اأن  يف  اأمله  عن  واأعرب 

متكني  على  االإيجابي  تاأثريه  القوي  الن�سائي 

املراأة وتن�سيط االقت�ساد.

للعمل  ويتطلع  متفائل  اأنه  االأمني  واأكد 

اأهمها  حماور  عدة  �سمن  اجلديد  املجل�ض  يف 

ل�سمان  �سبل  واإيجاد  التجاري  التن�سيط 

وتقليل  وا�ستدامته،  االقت�ساد  انتعا�ض 

الفر�ض  لتوليد  وال�سعي  التجار،  على  االأعباء 

وا�ستقطاب اال�ستثمارات.

وفيما يتعلق بجدلية اال�ستغال بال�سيا�سة 

قال: »االقت�ساد هو االأ�سا�ض فهو ع�سب احلياة، 

االرتقاء  م�سوؤولية  التجار  نحن  عاتقنا  وعلى 

باالقت�ساد ولي�ض اأي �سيء اآخر«.

علي الصباغ:

املرت�صحون 

فريد بدر، 

علي ح�صن 

حممود، خالد 

الأمني، وفوؤاد 

اأبل

الأمني )اإىل 

اليمني( مع 

اثنني من 

الناخبني

من اأجواء النتخابات
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ت�سوير:عبدعلي قربان، علي �سلمان، حم�سن رحمة، حميد جعفر، نور حممد

[ امل�سقطي خالل الإعالن عن النتائج


