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22 ناخبًا أدلوا بأصواتهم في الدور الثاني لالنتخابات البرلمانية البحرينية

آل خليفة: خطاب األمير في افتتاح دور االنعقاد حكيم 
من ديبلوماسي عظيم لن تستفيد منه الكويت وحدها

 بشرى الزين
مش����روع إصالحي في مملكة 
البحرين ومسيرة دميوقراطية في 
الكويت ابتدأتا طريقهما بقيادتني 
حكيمتني في البلدين الش����قيقني 
وتزامنت صورهما في انطالق الدور 
الثاني إلعادة االنتخابات في 9 دوائر 
انتخابية في البحرين وافتتاح دور 
االنعقاد الثالث للفصل التشريعي 
ال� 13 في مجل����س األمة الكويتي 

صباح أمس.
حدثان طبعا حديث الس����فير 
البحريني الشيخ خليفة بن حمد 
آل خليفة للصحافيني لدى ترؤسه 
جلنة االنتخابات في مقر السفارة 
صباح أمس حيث أعرب عن سعادته 
وفخ����ره بهذا احلدث الذي وصفه 
الذي  بيوم االس����تحقاق الوطني 
ضمنه املشروع احلضاري جلاللة 

امللك حمد بن عيسى آل خليفة.
وفيما وصف آل خليفة املسيرة 
الكويت كأقدم  الدميوقراطية في 
جتربة في منطقة اخلليج العربي، 
ذكر بافتتاح صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد دور االنعقاد 
التشريعي من حكيم الديبلوماسية 
الذي تفضل بخطابه السامي الذي 
لن تستفيد منه الكويت فقط بل 
هو موجه للجميع من أمير حكيم 

وديبلوماسي عظيم.
وأشار الى املنجزات التي حتققت 
على أرض الكويت برموزها وقيادتها 
بدءا م����ن العملة الكويتية القوية 
واالستثمارات الكويتية التي جالت 
دول العال����م اضافة الى صندوق 
األجيال وصندوق التنمية والقمة 
العربي����ة ومنظومة  االقتصادية 
مجلس التع����اون اخلليجي التي 
انطلقت فكرتها من الكويت مستذكرا 
موقف األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد وق����راره في األمم املتحدة 
بإلغاء ديون الدول الفقيرة، الفتا 
الى ان هذه اإلجنازات احلضارية 
عظيمة وآثارها العظيمة ال ميكن أن 
تكون كذلك إال بعد أن تتخطى حدود 
بالدها والفترة الزمنية التي واكبتها 

هذه الشخصيات العظيمة.
وإذ أكد في حديثه الذي حفل 
بالربط بني البلدين الشقيقني على 

االهتمام واملتابعة اللذين حظيت 
بهم����ا االنتخاب����ات النيابي����ة في 
الى خطاب جاللة  البحرين أشار 
امللك عيسى بن حمد آل خليفة الذي 
وجهه إلى مجلس الوزراء الذي دعا 
فيه الى حشد الهمم إلجناح هذه 
الدورة كما جنحت الدورات السابقة، 
الفتا الى االشادة التي حظيت بها 
الكويت  البحرينية لدى  السفارة 

بتنظيمها هذا احلدث الوطني.
وأوضح ان هذا اإلقبال الواسع 
املواطن  لي����س مس����تغربا م����ن 
البحريني رجال أو امرأة، مش����يدا 
بوعيه وثقافته ومجسدا النتمائه 
لوطنه وملكه ومملكته التي وفرت 
له أسباب الرعاية والرقي، معبرا 
عن اعتزازه باملشروع احلضاري 
الذي ارتقى مبملكة البحرين الى 

مص����اف ال����دول احلضارية ذات 
املؤسس����ات التش����ريعية، مذكرا 
باملس����توى الذي بلغته املرأة في 
البحرين وتبوئها مراكز وزارية 
وديبلوماس����ية وتعليمية مهمة، 
مش����يرا الى ان الواقع البحريني 
السياس����ي والثقافي والتاريخي 
لي����س بجديد على  والتعليم����ي 

التجربة البحرينية وقادتها.
وفي ختام حديثه تقدم بالشكر 
الى الكويت أميرا وحكومة وشعبا 
وإلى جميع األجه����زة احلكومية 
من وزارات اخلارجية والداخلية 
واإلعالم وكذلك تلفزيون الكويت 
والصحافة الكويتية التي وصفها 
بالثرية واجلريئة وبعلو ثقافتها 
وطرحها ومهنئا البحرين والكويت 

بقيادتيهما.

االنتخابات البرلمانية 
تجس�يد  البحري�ن  ف�ي 
للمشروع الحضاري الملكي 
لالرتقاء بالمواطن والوطن

محمد الصباح يهنئ البحرين بنجاح االنتخابات 
التشريعية للمجلس النيابي والمجالس البلدية

هنأ نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية 
الش��يخ د.محمد الصباح 
مملك��ة البحري��ن مل��كا 
وحكوم��ة وش��عبا على 
جناح عملي��ة االنتخابات 
التشريعية للمجلس النيابي 
واملجالس البلدية التي جرت 

مؤخرا.
جاء ذلك خالل االتصال 
الهاتفي الذي أجراه الشيخ 
د.محمد الصباح مع وزير 
خارجي��ة مملكة البحرين 
الش��يخ خالد بن أحمد آل 

خليفة حي��ث عّبر له عن اعجابه واش��ادته 
باألجواء االيجابية واحليوية التي سادت الساحة 
االنتخابية، مؤكدا ان هذا االجناز احلضاري 

الكبي��ر يجس��د معان��ي 
التالحم والتعاضد الشعبي 
نحو حتقيق مستقبل اكثر 
اشراقا وازدهارا وان خيار 
الشورى والدميوقراطية 
الذي  الشعبية  واملشاركة 
الشقيقان  البلدان  انتهجه 
قد حقق مراميه السامية في 
ترسيخ التماسك االجتماعي 
املنعة  وتسييجه بس��ياج 
والقوة املعزز برعاية وعناية 

قيادتي البلدين.
من جانبه، شكر الشيخ 
الش��يخ  خالد ب��ن أحمد 
د.محمد الصباح على هذا التواصل االخوي 
املس��تمر متمنيا دوام اخلي��ر واألمان على 

البلدين الشقيقني وشعبيهما العزيزين.

السفير البحريني الشيخ خليفة بن حمد

فوز الوفاق.. صورة للديموقراطية

النضج السياسي للمرأة ليس عامًا

علّ��ق الس��فير البحريني على ف��وز جبهة 
الوفاق ب� 18 مقعدا بالقول: »هذه صورة للحياة 
الدميوقراطية التي أرسى قواعدها جاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة«، مشيرا الى ان فوز 
جبه��ة الوفاق هو فوز جمعي��ة بحرينية، الفتا 

الى ان الفوز احلقيقي هو في طرح مشروعاتها 
التي تخدم مصلحة املواطن على أساس يضمن 
اس��تمراريتها.وأضاف ان الوص��ف القائل ب� 
»املعارضة« يجب ان يفه��م على ان االختالف 

هو إثراء للحياة السياسية.

مواطنة بحرينية تدلي بصوتها أمام السفير الشيخ خليفة آل خليفة الذي يترأس جلنة االنتخابات 

وف��ي رده حول ف��وز امل��رأة في هذه 
االنتخابات ب� »التزكية« فقط، قال الش��يخ 
خليفة آل خليفة ان النضج السياسي لدى 
املرأة املرشحة ليس وعيا عاما لدى اجلميع، 

مستغربا عدم تصويت املرأة للمرأة.

وذّكر باإلش��ادة التي حظي��ت بها هذه 
االنتخابات م��ن وزارة اخلارجية اإليرانية 
وعدة جهات دولية باملش��روع احلضاري 
البحريني كذل��ك من العالم املتحضر لدعم 

هذا املشروع.

الشيخ د.محمد الصباح

مركز التأشيرات البريطاني يعمل 30  الجاري 
و6 نوفمبر إلنجاز  المزيد من التأشيرات

أعلن���ت وكالة حدود اململكة املتحدة � مكتب 
التأشيرات البريطاني انها بصفة مؤقتة ستزيد 
ساعات العمل في مركز التأشيرات بالكويت في 
االسابيع التي تسبق عيد االضحى املبارك. وهذا 
يعني ان مركز التأش���يرات في مدينة الكويت 
سيعمل يوم السبت 30 أكتوبر والسبت 6 نوفمبر 

من الساعة 9.30 الى 16.30.
وقال الس���فير فرانك بيكر: نحن نتطلع الى 
حتس���ني خدماتنا وندرك انه ليس دائما يسهل 
احلضور خالل أيام االس���بوع. وهذه التجربة 
ستس���مح للعم���الء بزيادة امكاني���ة احلضور 
واختي���ار وقت التقدمي. وهدفنا االساس���ي هو 
تسهيل وتبسيط عملية تقدمي طلبات التأشيرات، 
وه���ذا واحد من عدد من اخلط���وات التي تقوم 

باستكشافها وكالة حدود اململكة املتحدة � مكتب 
العمالء  البريطاني، لتحسني خدمة  التأشيرات 

خالل فترة الذروة. 
وأوصى أيضا بان يت����م تقدمي جميع طلبات 
التأش����يرات على االنترنت، حي����ث ميكن تقدمي 
موعد محدد لزيارة مكتب التأشيرات في الوقت 
املناسب وخالل ساعات العمل مما سيقلل وقت 
عملية التقدمي ألقل من 15 دقيقة.ومركز طلبات 
التأشيرات يتم تشغيله مبوجب عقد جتاري من 
قبل شركة في.ايف.ايس.العاملية وموقعها: ب4، 
الطابق االول، بناية البنوان، منطقة القبلة )مقابل 
البنك املركزي الكويتي( وتفتح بني 9.30 و16 من 
األحد الى اخلميس، وميكن تقدمي الطلبات من خالل 
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