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جانب من التصويت

حرص على املشاركة الدميوقراطية بهدف حتقيق املزيد من االستقرار للبحرين

مواطنة بحرينية تدلي بصوتها

صوت آخر في الصندوق

السفير الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة يصدق على أحد جوازات املقترعني                                      )محمد هاشم(السفير الشيخ خليفة بن حمد متحدثا إلى الصحافيني

السفارة البحرينية استقبلت املقترعني من أبناء اجلالية في جولة اإلعادة مبقرها في السرة

آل خليفة: اإلقبال الكثيف على االنتخابات مبنزلة بيعة لنظام احلكم الرشيد في اململكة

البحرين السبت املقبل في 34 
دائرة من اصل 40 منها، قال آل 
خليفة »هناك أساس للعرس 
البحريني الزاخر الذي حتلى 
به املواطن البحريني والقيادة 

السياسية«.
وما إذا كان اإلقبال سيسكت 
أصوات املعارضة شدد على 
أن »املعارضة احلقيقية يجب 

أن تك���ون داخل قبة البرملان 
الشارع«، مشيرا  وليس في 
إلى أن »أقوى املعارضات في 
دول العالم هي عندما تستخدم 
موادها الدستورية داخل قبة 
البرملان وااللتزام بالدستور 
القانون«، مؤكدا »أن  ودولة 
الشارع لم ينب أبدا دولة وال 

بنى شعبا«.
وأشار السفير آل خليفة الى 
»أن جاللة امللك  يجدد حضارية 
البحرين والش���عب يواكب 
التجديد احلضاري واملشروع 
اإلصالحي جلاللة امللك ويثبت 
وجوده في املشاركة الفعالة«، 
مبينا »أن الدعوة امللكية إذا 
كانت دعوة كرمية وس���امية 
فللمواطن البحريني مشاركة 
باحلكم وإدارة الدولة«، الفتا 
إلى أن »هناك مؤسسات وطرقا 
دستورية ودستورا متفقا عليه 

بتصويت %98.4«.
وبخصوص عدم اقتصار 
املشاركة على طائفة دون أخرى 
بينّ آل خليف���ة أن البحرين 
»تؤم���ن وتعتقد وترس���خ 
التعددية«، متحدثا عن وجود 
»اكثر من 17 كنيسة والشعب 
محصن فئويا وطائفيا ويقبل 
باآلخر وهناك مشاركة عينية 
للم���آمت احلس���ينية ونحن 
سباقون في حتصي عقليتنا 
القيادية والشعبية على قاعدة 

عريضة بأننا نقبل باآلخر مهما 
كان اختالفنا معه«، مش���ددا 
على أن »التعددية قائمة في 
وجدان القيادة البحرينية كما 
ان جاللة امللك قام بدعوة لعقد 
املذاهب  مؤمتر للتقريب بي 
اإلسالمية عام 2002 ومؤمتر 

حوار احلضارات 2005«.
وعن تزامن االنتخابات مع 
االجتماع اخلليجي التحضيري 
الدوحة  للقمة اخلليجية في 
اكد انه »من محاسن الصدف 
ان تك���ون س���حابة الصيف 
اخلليجية أزيلت وانقشعت 
ألن ه���ذا هو املع���روف عن 
قادتنا في دول مجلس التعاون 
الذين يترفع���ون عن كل ما 
مي���س اللحمة اخلليجية في 
البيت السداسي لدول مجلس 
التعاون«، مشيرا إلى أنه »وان 
كانت حكم���ة خادم احلرمي 
الش���ريفي امللك عبداهلل بن 
عبد العزيز في الدعوة للقمة 
التش���اورية وحكمة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحم���د تتالقى م���ع حكمة 
جاللة امللك حمد بن عيس���ى 
في االستجابة السريعة كأول 
قائد خليجي يسبق حضوره 
الرياض  مبش���اركة في قمة 
يعني أن النتائج ستكون في 
أعلى مستوى في لم الشمل 

اخلليجي اخلليجي«.

بيان عاكوم

وص���ف س���فير مملك���ة 
البحرين لدى الكويت الشيخ 
خليف���ة بن حم���د آل خليفة 
احلضور املكثف في االنتخابات 
التي  التش���ريعية والبلدية 
جرت في البحرين بانه »دليل 
على ح���رص ووعي املواطن 
البحريني وثقافته واستجابة 
للدع���وة امللكي���ة الس���امية 
الدستورية  ملمارسة حقوقه 
ومبنزلة بيعة لنظام احلكم 
الرشيد الذي بنى الدولة ورفه 

املواطن«.
وخالل إجراء جولة اإلعادة 
التش���ريعية  لالنتخاب���ات 
والبلدية أمس في مقر السفارة 
في السرة، والتي ستجرى في 

الش����ركة الوطنية  تستعد 
العقارية إلطالق حملتها األولى 
لتنظيف شواطئ الكويت حتت 
شعار »بيئتنا كنز.. فلنبحث 
عن����ه«. تنظ����م ه����ذه احلملة 
على ساحل ش����اطئ مشروع 
البحرية سوق شرق  الواجهة 
أحد مشاريع الشركة الوطنية 
العقارية، وذلك بالتعاون مع 
املبرة التطوعي����ة البيئية في 
الكويت، ضم����ن إطار برنامج 
الش����ركة اخلاص باملسؤولية 
االجتماعية الهادف إلى حماية 
البيئة وتعزيز الوعي بأهمية 

احلفاظ على الطبيعة.
هذا ومن املق����رر أن تكون 
هذه احلملة حصرية ملوظفي 
العقارية  الوطني����ة  الش����ركة 
املتطوعي للمشاركة في دعم 

هذه احلملة.

استقبل مركز الكويت للتوحد 
وفداً من مركز دبي للتوحد اطار 
التبادل التعليمي ولالطالع على 
اخلدمات والوسائل التعليمية 
الت����ي يقدمها مرك����ز الكويت 
للتوح����د لطلبته، ولقد جتول 
الضيوف في الفصول والورش 
الفنية، مشيدين مبا شاهدوه من 
اهتمام ورعاية خاصة بالطلبة 
الذين يعانون من اعاقة التوحد، 
مؤكدين ان ذل����ك يدل على ان 
الكويت رائ����دة في هذا املجال 
في الوط����ن العربي من حيث 
االهتمام بفئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.

»الوطنية العقارية« 
تطلق حملة لتنظيف 

شواطئ الكويت

مركز الكويت للتوحد 
استقبل وفداً من دبي

تتقدم 

احلملة الوطنية للتوعية
مبرض السرطان »كان«

بأحر التعازي القلبية واملواساة

لعائلــة الفقــيــد
املغـفـور لـه بإذن الله تعــالـى
اإلعالمي الكبير

رضـــا يـــوسف الفـيـــلــي
عضو مجلس إدارة حملة »كان«

الذي أثرى بخبرته عمل احلملة

سائلني الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته
ويلهم أسرته الصبر والسلوان


