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وجوه ورؤساء
م �ف��اج��آت م ��دوي ��ة ش �ه��دت �ه��ا االن �ت �خ��اب��ات
احمللية ف��ي بعض امل��دن وال�ق��رى العربية

انتخابات

2018

"حديث الناس"
شهدت االنتخابات احمللية التي جرت يوم الثالثاء ،في مختلف املدن والبلدات العربية العديد من املفاجآت ،كان من ابرزها تفوق علي سالم،
رئيس بلدية الناصرة وقائمته "ناصرتي" على حتالف واسع ضم "اجلبهة" و"التجمع" و"شباب التغيير" وقوى أخرى دعمت املرشح
التوافقي وليد عفيفي ،وقد حقق سالم فوزا ساحقا في الرئاسة واغلبية مطلقة في العضوية.
وشهدت يافة الناصرة سقوطا مدويا لـ"اجلبهة" ومرشحها عمران كنانة ،بعد اكثر من  50عاما ،سيطرت فيها اجلبهة على ادارة املجلس احمللي.
وقد متكن املرشح ماهر خليلية من حسم املعركة من اجلولة األولى.
وشهدت مدينة شفاعمرو عودة الرئيس السابق عرسان ياسني الى الرئاسة متفوقا على رئيسني سابقني هما ناهض خازم وأمني عنبتاوي.
كذلك شهدت مدينة سخنني زلزال مد ّو حني تفوق املرشح صفوت ابو ريا على رئيس البلدية ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء مازن غنامي.
األمر ذاته شهدته قرية اكسال ،بفوز املرشح محمد رافع شلبي ،على رئيس املجلس عبد السالم دراوشة احملسوب على اجلبهة ايضا .واليكم في
ما يلي مجمل النتائج التي أفرزتها االنتخابات احمللية.

الناصرة

أظهرت النتائج شبه النهائية في انتخابات
مدينة الناصرة أن  47.219ناخبا مارسوا
حقهم بالتصويت ،وف��از الرئيس احلالي،
علي س�ل�ام ،بـ 29.696ص��وت��ا ،وحصل
منافسه وليد عفيفي على  17.416صوتا.
وبحسب النتائج فازت قائمة "ناصرتي"
بـ 12م�ق�ع��دا واجل�ب�ه��ة  5م�ق��اع��د وك��ل من
قائمة الناصرة املوحدة و"شباب التغيير"
مبقعد لكل منهما .ولم تنجح "القائمة األهلية" (التجمع واإلصالح)
في جتاوز نسبة احلسم.
وت��رك��زت املنافسة ف��ي ال�ن��اص��رة ب�ين س�لام والعفيفي ،ال��ذي حظي
بدعم القوى السياسية ،اجلبهة والتجمع وشباب التغيير ،لكن الفارق
ب��األص��وات لصالح س�لام ازداد ع��ن اجل��ول��ة الثانية ف��ي االنتخابات
املاضية في  2013بعدة آالف من األصوات.

تصــدر عن شركة حـديث النــاس م.ض

أم�ي�ن ع �ن �ب �ت��اوي ،وامل��رش �ح��ان اآلخ���ران
ن��اه��ض خ ��ازم وي�ح�ي��ى ص��ف��وري .وق��د
أغلقت صناديق االقتراع في شفاعمرو
وس� ��ط ن �س �ب��ة وص� �ل ��ت إل� ��ى  79%من
املصوتني.

نتسيرت عيليت

ال�ق��ائ�م��ة امل�ش�ت��رك��ة للتعايش ف��ي مدينة
نتسيرت عيليت ،حصلت ع�ل��ى 4450
صوتا في االنتخابات احمللية وستتمثل
ف��ي ال � ��دورة امل�ق�ب�ل��ة ب�ث�لاث��ة أع �ض��اء في
املجلس البلدي .ه��م د .شكري ع��واودة
ود .رائد غطاس واحملاسب حبيب عودة
في الدورة املقبلة خلمسة أعوام.
يذكر أن رونني بلوت فاز برئاسة بلدية
نتسيرت عيليت للمرة الثانية.

شفاعمرو

ام الفحم

أفرزت نتائج فرزت األصوات في مدينة أم الفحم ،عن جولة ثانية
ب�ين رئيس البلدية احل��ال��ي وم��رش��ح ال��رئ��اس��ة ،خالد ح�م��دان ،ود.
سمير محاميد .وقد أغلقت صناديق االقتراع في أم
الفحم وسط نسبة  71%من املصوتني.

متكن املرشح عرسان ياسني من حسم االنتخابات لصاحله في
مدينة شفاعمرو ،بعد تفوقه على رئيس بلدية شفاعمرو احلالي،
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املقاالت املنشورة تعبر عن آراء أصحابها وال تعبر بالضرورة عن
رأي الصحيفة * املواد املرسلة ال ترد الى أصحابها سواء نشرت
أم لم تنشر * االعالنات على مسؤولية املعلن

