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انتخابات البحرين: إقبال كثيف.. وهموم الناخبين »معيشية«
رئيس وزراء المملكة: اإلقبال على التصويت دليل على سالمة التجربة الديموقراطية

املنامةـ  وكاالت: شهدت ثالث 
انتخابــــات في مملكة البحرين 
منذ عام 2002 لتجديد مجلس 
النواب واملجالس البلدية إقباال 
كبيرا من الناخبني وسط حضور 
379 مراقبا من جمعيات اهلية 
محلية، ويتنافس 127 مرشحا 
بينهم ثماني نساء على 35 من 
اصل أربعني مقعدا في مجلس 
النــــواب، بعد أن فــــاز باملقاعد 
اخلمســــة املتبقية مرشــــحون 

بالتزكية.
وجرت االنتخابــــات بينما 
تشــــهد البحريــــن محاكمــــات 
لناشطني شيعة تتهمهم السلطات 
بالتآمر على نظــــام احلكم في 
الغالبية الشيعية  اململكة ذات 
والتي حتكمها أسرة آل خليفة 

السنية منذ 1783.
وأكد الشيخ علي سلمان األمني 
الوطني  الوفاق  العام جلمعية 
اإلسالمية املعارضة التي متثل 
التيار الشيعي الرئيسي ان هذه 
االعتقاالت »كان لها تاثير سلبي« 

على االنتخابات.
ودعــــا الى »تعزيــــز العمل 
السياسي وليس االمني لوضع 

حد للعنف والتطرف«.
الدين الشاب  ويرأس رجل 
كتلة مــــن 17 نائبا في املجلس 
املنتهية واليته ويعرب عن الثقة 
بالفــــوز بـ 18 مقعــــدا من اصل 

أربعني في املجلس اجلديد.
ودعا سلمان في مقابلة مع 
وكالة فرانــــس برس الى »حل 
سياســــي« لقضية الناشــــطني 
الـ 23 الذين ســــيمثلون للمرة 
األولى امام احملكمة في 28 اكتوبر 
بتهمة التآمر على نظام احلكم 

في اململكة الدستورية.
في املقابل، اكد رئيس الوزراء 
البحرينــــي األميــــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة في مركز اقتراع 
في الرفاع جنوب املنامة حيث 
كان يدلي بصوته، أن املشاركة 
السياسية التي شهدتها مملكة 
البحرين من خالل االنتخابات 
النيابيــــة والبلديــــة وإقبــــال 
الناخبني على اإلدالء بأصواتهم 
يؤكد التحرك الواعي والقناعة 
الراسخة لدى املواطنني بسالمة 
النهج الذي تختطه البحرين من 
أن االنتخابات هي عملية مشاركة 
في صنع القرار، ومن أن الشعب 

هو مصدر السلطة.

أوال وأخيرا هو شعب البحرين، 
فاجلميع شركاء في املسؤولية 
جتاه الوطن حتى يبلغ مأمنه 
في التقدم واالزدهار وهو أكثر 

عزة وأكثر شموخا.
وأعــــرب عــــن أملــــه في أن 
تشهد املرحلة املقبلة مزيدا من 
التعاون بني السلطتني التنفيذية 
والتشــــريعية والعمل معا في 
إطار التعاضد والتكامل لتلبية 

احتياجات املواطن.
التي  بالترتيبــــات  وأشــــاد 
اتخذتها اللجنة العليا لإلشراف 
على سالمة االنتخابات والتي 
مــــن اإلدالء  الناخبني  مكنــــت 

مناخ احلريــــة واالنفتاح الذي 
تشهده اململكة وفقا مليثاق العمل 

الوطني والدستور.
وأشــــار إلــــى أن التجربــــة 
الدميوقراطية تزداد رســــوخا 
ونضجــــا وعمقــــا مرحلة بعد 
أخرى، حتى أصبحت منوذجا 
في تعزيز قيم االنتماء الوطني 
ومثاال لنشاط املجتمع وحيويته، 
داعيــــا اجلميع إلــــى دعم تلك 
التجربة ودفعها باجتاه الصالح 
العام. وقال إن مستقبل البحرين 
مرهون بأبنائها، وأن أي تقدم 
راسخ نتطلع إليه من أجل هذا 
املستقبل يجب أن يساهم فيه 

وشــــدد علــــى قــــدرة املرأة 
البحرينيــــة على الوصول إلى 
البرملان عبر أصوات الناخبني، 
وقال »لدينا نساء متتلك القدرة 
على الوصول إلى البرملان«، مؤكدا 

نزاهة االنتخابات وشفافيتها.
الى ذلك، سجلت عدة شكاوى 
من ناخبني لم يجدوا أسماءهم 

على لوائح االقتراع.
الناخــــب وحيد خلف  وقال 
من مدينة عيسى جنوب املنامة 
»أعيــــش في هــــذه الدائرة منذ 
ثالثني عاما وسبق ان شاركت في 
االنتخابات املاضية، وفوجئت هذه 
املرة بأن اسمي ليس مسجال«.

 وقــــال األميــــر خليفة في 
تصريــــح للصحافيــــني عقب 
اإلدالء بصوته في االنتخابات 
النيابية والبلدية إن هذا اليوم 
تاريخي في حياة كل بحريني 
محب لوطنــــه منتم إلى أرضه 
يعمل مــــن أجلها بخطى واثقة 
ال تعرف التردد، وإمنا التطلع 

إلى مستقبل أفضل.
ورحــــب بتواجد اإلعالميني 
والصحافيــــني لتغطية وقائع 
االنتخابات، معتبرا ذلك يؤكد 
حرص احلكومة على أن جترى 
االنتخابــــات على أعلى معايير 
النزاهة واملصداقية ومبا يجسد 

بأصواتهم في أجواء من احلرية 
والدميوقراطية.

أبناء  قــــدرة  وأكد ثقته في 
البحرين على اختيار احسن من 
ميثلونهم تشريعيا وبلديا والذين 
ســــتقع على عاتقهم مسؤولية 
وضع لبنــــة جديدة في صرح 
مسيرتنا الدميوقراطية الرائدة 
واحلفاظ على وحدتنا الوطنية، 
مشيرا إلى أن الذين لن يحالفهم 
التوفيق في الفوز باالنتخابات 
سيكونون قد أسهموا بفاعلية 
في جنــــاح العملية االنتخابية 
من خالل حرصهم على خوض 

غمار املنافسة.

اجلميع، مؤكدا أن مشاركة شعب 
البحرين اليوم في االنتخابات 
تأتي من أجل بحرين أكثر ازدهارا 
وأكثر بذال في جودة احلياة من 
أجل الوطن واملواطن، مشددا على 
الوطنية  الوحدة  أهمية صون 
واحلفــــاظ علــــى املتكســــبات 
التي حتققت والبناء  الوطنية 
عليهــــا وفي أن تتالقى اجلهود 

من أجل التشييد والبناء.
أن االنتخابات  إلى  وأشــــار 
النيابية والبلدية تشكل مرحلة 
مهمة في مسيرة الدميوقراطية 
التي يشــــهدها الوطن، مشددا 
علــــى أن الفائز في االنتخابات 

مــــن جهتها، أكــــدت منيرة 
فخرو مرشــــحة جمعية العمل 
الوطني الدميوقراطي اليسارية 
املعارضة لوكالة »فرانس برس« 
ان حوالي ثالثني شــــخصا من 
انصارها لم يجدوا أســــماءهم 

بلوائح االقتراع.
وكانت املعارضة حذرت كذلك 
من إمكانية حصول تزوير في 
عشــــرة مراكز اقتـــــراع مثيرة 
للجدل تســــمى مراكز االقـتراع 

العامة.
املـراكز غير مرتبطة  وهذه 
بدائرة انتخابية معينة وتتيح 
للناخبــــني غير املتواجدين في 

دائرتهم االقتراع.
اللجنــــة  رئيــــس  ان  إال 
االنتخابيــــة التنفيذية عبداهلل 
البوعينني اكد لوكالة »فرانس 
برس« حرص السلطات »على 
شــــفافية االنتخابات«، مشيرا 
اقتراع  الى استخدام صناديق 
شــــفافة »تتناسب مع املعايير 

الدولية«.
القصاب  املقترع علي  وقال 
لوكالة »فرانس برس« ردا على 
سؤال حول ما ينتظره من النواب 
اجلدد، »يجب رفع الرواتب واحلد 

من البطالة«.
وكان علي املوظف في شركة 
من قطاع االملنيوم، يقترع في 
مركز اقيم في ملعب مدرسة في 
احملرق، وهي ثاني اكبر جزيرة 

في ارخبيل البحرين.
وأكدت املنامة مرارا رغبتها 
في املضي قدما باإلصالحات التي 
اطلقت في البالد في 2001 حني 
أقرت عــــودة احلياة البرملانية 

بعد ان علقت في 1975.
ومبوجب هذه االصالحات، 
باتــــت البحرين تتمتع ببرملان 
من مجلســــني، احدهما للنواب 
املنتخبــــني والثانــــي مجلس 
الشــــورى املعني من قبل امللك 

ويضم عدد املقاعد نفسه.
وكانــــت املعارضة قاطعت 
االنتخابات في 2002 احتجاجا 
على وجود مجلس الشيوخ الذي 
ميكن ان يعرقل مبادرات مجلس 
النواب. ومازالت تطالب بتعديل 

الدستور.
وتندد املعارضة الشــــيعية 
بوجود مجلس الشورى وتطالب 
مبجلس نواب يتمتع »بصالحية 

تشريعية ورقابية كاملة«.

.. واملرشحة منيرة فخرو تتحدث في الهاتف محتجة على عدم متكن مجموعة من 
أنصارها من التصويت بسبب عدم عثورهم على أسماءهم في الكشوفات      )ا.ف.پ( )ا.ف.پ( بحرينية ترفع ولدها ليضع الورقة التي أدلت فيها بصوتها في الصندوق الشفاف خالل االنتخابات البحرينية أمس 
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

پ يجيد الطباعة عربي  پ لديه رخ�سة قيادة

پ اقامــة قابـلة للتحويل للـعمـل لـــدى �ســـركـــة

للمراجعة ت : 22421439 - فاك�ض : 22416128

Email:hrjobrep@gmail.com

مطلـوب للعـمـل

مـنــدوب


