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�ستبدي لك الإيام ما كنت جاهاًل                                  وياأتيك بالأخباِر من مل تزود

»البلدي« لـ  و3  الربملان..  يدخلن  ن�ساء   امل�ستقلون يكت�سحون ويهيمنون على 36 مقعًدا.. 3 

ح�صني �صبت:

برملانيا  وجها   30 فوز  عن  اأم�س  لالنتخابات  النهائية  النتائج  اأفرزت 

هزمية  اأكرب  يف  ال�صيا�صية،  اجلمعيات  مرت�صحي  اأغلب  وخ�صارة  جديدا، 

�صيا�صية تتعّر�س لها اجلمعيات منذ العام 2002.

اثنني من جمعية  للمجل�س،  نّواب فقط  اإي�صال 4  وجنحت اجلمعيات يف 

»املنرب  من  واحد  ومرت�صح  املقلة،  وعلي  مراد  عبداحلليم  وهما:  »الأ�صالة« 

»الرابطة«  جمعية  عن  اأي�صاً  واحد  ومرت�ّصح  العّمادي،  هو حممد  الإ�صالمي« 

هو علي العطي�س.

وُمني »ائتالف الفاحت« املكّون من 7 جمعيات بخ�صارة فادحة، اإذ مل ينجح 

يف اإي�صال �صوى مرت�ّصح واحد فقط من اأ�صل 17 مرت�ّصحا كان قد اأعلن عنهم 

�صمن قائمته النتخابية املوّحدة، هو املرت�صح حممد العمادي.

وجنح 30 مرت�صّحا جديداً يف ال�صتحواذ على مقاعد النواب، فيما خ�صر 

30 نائباً �صابقاً كانوا قد خا�صوا املعرتك النتخابي.

النواب  جمل�س  مقاعد  اإىل  جمدداً  الو�صول  يف  �صابقني  نواب   10 وجنح 

وهم: عادل الع�صومي، اأحمد قراطة، عبدالرحمن بوجميد، وعلي العطي�س من 

املحرق،  حمافظة  من  املا�صي  عبا�س  الكوهجي  وعي�صى  العا�صمة،  حمافظة 

حويل  وعبداهلل  مراد  وعبداحلليم  ال�صمالية،  املحافظة  من  العمادي  وحممد 

واأحمد املال من »اجلنوبية«.

فاطمة  هن:  النواب،  جمل�س  مقاعد  اإىل  الو�صول  يف  ن�صاء   3 وجنحت 

الدائرة  روؤى احلايكي عن  ال�صمالية،  باملحافظة  الأوىل  الدائرة  الع�صفور عن 

ع�صرة  الثانية  الدائرة  عن  ال�صّماك  وجميلة  ال�صمالية،  باملحافظة  ال�صاد�صة 

النيابية،  النتخابات  قد دخلن  كّن  امراأة  اأ�صل 23  املحافظة، وذلك من  بذات 

جنحت 6 منهن فقط يف تخّطي اجلولة الأوىل.

املحرق،  »العا�صمة،  الأخرى  الثالث  املحافظات  يف  امراأة  اأي  تنجح  ومل 

واجلنوبية« يف الو�صول اإىل املقعد الربملاين.

البلدية النتائج 

وعلى �صعيد نتائج انتخابات املجال�س البلدية الثالثة »املحرق، ال�صمالية، 

هن:  البلدية،  املجال�س  اإىل  الو�صول  يف  ن�صاء   3 جنحت  فقد  واجلنوبية«، 

عن  رجب  بن  بدور  ال�صمالية،  باملحافظة  الأوىل  الدائرة  عن  القطري  فاطمة 

الدائرة ال�صابعة بال�صمالية، و�صباح الدو�صري عن الدائرة ال�صابعة مبحافظة 

املحّرق.

واأ�صفرت نتائج النتخابات البلدية يف املحّرق عن فوز 6 اأع�صاء جدد من 

اأ�صل 8، فيما جنح الع�صوان ال�صابقان غازي املرباطي وعلي الن�صوح جمدداً.

اإىل  الو�صول جمدداً  �صابقني يف  اأع�صاء   5 اجلنوبية جنح  املحافظة  ويف 

بدر  مو�صى،  ال�صّباغ، حممد  يو�صف  الأن�صاري،  اأحمد  وهم:  البلدي،  املجل�س 

اإىل  الدو�صري، وعي�صى الدو�صري. فيما جنح 5 مرت�صحني جدد يف الو�صول 

ذات املجل�س.

اأما يف جمل�س بلدي املحافظة ال�صمالية، فاإنه �صي�صهد تغيرياً �صامالً، حيث 

اإن جميع الفائزين باملقاعد الثني ع�صر للمحافظة هم من املرت�صحني اجلدد.

يف  كبرياً  ح�صوراً  اأم�س  النتخابات  من  الثانية  اجلولة  �صهدت  ذلك  اإىل 

مراكز القرتاع الفرعية والعاّمة، واأّكد وزير العدل وال�صوؤون الإ�صالمية ال�صيخ 

 2014 والبلدية  النيابية  النتخابات  عملية  جناح  خليفة  اآل  علي  بن  خالد 

الباهر على كافة امل�صتويات ال�صعبية وال�صيا�صية والتنظيمية والإ�صرافية.

جديدًا  يف »نيابي 2014«.. وهزمية غري م�صبوقة للجمعيات وجهًا    30

من اليمني جميلة ال�سماك �فاطمة القطري �ر�ؤى احلايكي
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�لت�سكيك باحلقائق �لتي و�سعتها �النتخابات لي�ست �إال �أوهاًما

وزير العدل: ن�شبة امل�شاركة يف اجلولة الثانية فاقت توقعاتنا

اوهام،  يقابلها  حقيقة  مع  نتعامل  »اي�صا  وا�صاف 

واحلقيقة ثابتة ول ميكن لحد ان ي�صكك بالعملية النتخابية 

التي ي�صرف عليها ق�صاة، ل�صيما ان الرقم الذي نعر�صه عليكم 

لي�س لدى جهة واحدة، الرقم ياتي من الفرز يذهب اىل اللجنة 

ثم  اخلارج،  الناخبني يف  ا�صوات  عليه  يجمع  ثم  ال�صرافية، 

فهي  ذلك  بغري  يقول  ومن  النا�س،  امام  تفا�صيله  بكل  يعلم 

»مهاترات« خ�صو�صا ان هذه لي�صت العملية النتخابية الوىل 

البحرين ولن تكون الخرية والعامل اجمعة  التي جترى يف 

يرى انتخابات البحرين«. 

يف  اطفال  ا�صتغالل  حول  »اليام«  �صوؤال  على  رده  ويف 

�صنوات   10 تتجاوز  ل  اعمارهم  النتخابية  احلمالت  احدى 

»ا�صتغالل  الوزير  قال  دنانري   10 اىل  ت�صل  مبالغ  مقابل 

من  تعترب  م�صالة  النتخابي  ال�صمت  ك�صر  وكذلك  الطفال 

ذلك  يرد حيال  اأي بالغ  مع  التعامل  يتم  النتخابية  اجلرائم 

ل�صيما ان النائب العام اعلن ان هذه امل�صائل يتم التعامل معها 

جوازتهم  ختم  مت  الذين  املواطنني  وحول  فورية«.   ب�صورة 

دون ان يتمكنوا من الت�صويت قال الوزير »لقد حر�صنا على 

العالن خالل فرتة �صابقة عن اهمية التاأكد من قبل املواطنني 

حول وجود ا�صمائهم يف الك�صوفات وقد مت حتديد فرتة لذلك، 

للم�صاركة، لكن  امام اجلميع  الفر�صة  ان نتيح  بال �صك نريد 

اخلتم يتم من اجل ادراج ا�صمائهم يف الك�صوفات للم�صاركة يف 

النتخابات القادمة التي من املبكر احلديث عنها«. 

النتخابات  اجراء  اذا كان  ما  �صوؤال حول  رّده على  ويف 

»وجود  الوزير  قال  الوطني  احلوار  امام  الباب  اقفال  يعني 

حوار،  لعملية  تخ�صع  ل  م�صالة  هي  د�صتورية  موؤ�ص�صات 

موؤ�ص�صة  وجود  عن  حتاورين  ان  ت�صتطيع  ل  انه  مبعنى 

ان  يقوم  املبدا  ال�صارع،  بالنزول يف  تقاي�صها  وان  د�صتورية 

املوؤ�ص�صات  طريق  عن  يتم  ان  يجب  البلد  هذا  يف  تطور  اأي 

ون�صبة  النتخابية  العملية  يف  ي�صارك  مل  من  الد�صتورية، 

احلالية  النتائج  قورنت  ما  اذا   %15،1 تتجاوز  ل  املقاطعة 

بنتائج انتخابات 2010 والتي �صاركت فيها جميع الطراف«. 

وا�صاف »نحن حري�صون على ان يكون لكل مواطن من 

ميثله يف الربملان، ويف اأي دولة هناك جماعات �صغط �صيا�صي 

وجماعات تعمل من خارج الربملان، لكن هذا ل يعني ان ينتقل 

الربملان لل�صارع بل تنتقل ا�صوات ال�صارع اىل الربملان، اما ربط 

اجريت  قد  انتخابات  باأن  التجمع  التظاهر وحق  م�صالة حق 

وعدم ر�صاهم عن ذلك وبالتايل ل يحق لهم التظاهر فهذا كالم 

غري �صحيح، ما ن�صتند اليه هي املواثيق الدولية فيما يتعلق 

بالعهد الدويل للحقوق ال�صيا�صية واملدنية ل�صيما املادة 20، 

واي �صخ�س يريد ان ميار�س هذا احلق فله ان ميار�صة وفق 

ال�صوابط والقوانني التي تنظمه مبناأى عن موقفه من حكومته 

�صواء كان را�صيا عنها ام غري را�س، ما اود اي�صاحه هو ان 

واملدنية  ال�صيا�صية  احلقوق  ممار�صة  لكن  وارد  الختالف 

للتعبري عن هذا الختالف ل بد ان حترتم القوانني«. 

الربملان  يف  هي  القادمة  ال�صيا�صية  »البو�صلة  وا�صاف 

ويجب التعامل معها، ومن ل يتعامل معها يجني على نف�صه«.

اكد  املر�صحني  احد  ان�صحاب  حول  �صوؤال  على  ورداً 

الوزير على ان هذا الن�صحاب ل يعتد به ل�صيما ان اآخر مهلة 

لالن�صحاب هي قبل اجراء النتخابات بع�صرة ايام. 

امل�صالة  ترتك  ان  يجب  احلالة  هذه  الوزير»يف  وقال 

للناخبني، مبناأى عن الن�صحاب، والن�صحاب هو حق للناخب، 

لذلك ل بد ان ننتظر ما �صت�صفر عنه ال�صناديق«. 

وا�صاف »اما بالن�صبة للطعون املقدمة امام حمكمة التميز، 

م�صالة التقيم ل ميكن ان يحدث لجراء ق�صائي، لكن املحكمة 

تقوم  فيها  للف�صل  جاهزة  طعون  هناك  ان  تو�صلت  ما  اذا 

بالف�صل فيها، ثم ان الفرتة كانت مفتوحة حتى 14 دي�صمرب 

هذه  تقييم  على  قادرة  واملحكمة  حمددة  امل�صالة  وبالتايل 

امل�صالة من الناحية القانونية«.

ويف رد على �صوؤال او�صح الوزير ان هناك اهمية لعادة 

داعيا  الرت�صح،  قبول  ا�صا�صها  يتم على  التي  باملعايري  النظر 

املجل�س القادم للنظر بهذه امل�صالة وعدم اقت�صارها فقط على 

اجادة اللغة العربية قراءة وكتابة. 

�صاملة  مبراجعة  تقوم  العليا  اللجنة  على  الوزير  واكد 

لكافة اوجه ادائها من اجل حت�صني اآلية عملها يف النتخابات 

القادمة ل�صيما يف م�صالة ادراج ال�صماء يف الك�صوفات وعدم 

ا�صاعة الفر�صة امام اأي مواطن للت�صويت يف النتخابات. 

ويف ردا على �صوؤال حول ما اذا كان هناك تراجع بن�صبة 

امل�صاركني خالل اجلولة الثانية قال الوزير» العدد مل يرتاجع، 

م�صارات  زيادة  مت  حيث  املتوفرة،  املعلومات  واقع  من  وهذا 

اىل  ادى  ما  وهذا  واملوظفني  امل�صرفني  عدد  وزيادة  الناخبني 

اليوم،  خالل  الت�صويت  عملية  يف  الوقت  وتقلي�س  ال�صيولة 

عنها  نعلن  ان  ن�صتطيع  ن�صبة  هناك  يكون  ان  امتنى  وكنت 

اليوم ولكن هذه جولة ثانية ول ميكن تفتيت �صوت الناخب، 

فاقت  ذلك  ورغم  املر�صحني،  من  اثنني  بني  تتم  اجلولة  وهذه 

امل�صاركة توقعاتنا«. 

وحول ا�صتقالة احلكومة قال الوزير »اأي وزير ي�صتقيل ل 

بد ان ي�صتمر مبزاولة مهامه الوظيفية حلني ياأتي وزير اخر«. 

ويف ردا على �صوؤال لـ»اليام« حول تهديد احد املر�صحني 

اىل  ت�صري  اولية  قراءات  وهناك  يُفز  مل  لو  فيما  بالنتحار 

ل  ولكن  قائمة  زالت  ل  الفرز  »عملية  الوزير  قال  خ�صارته 

نتمنى انتحار اأي �صخ�س«. 

وكان وزير العدل قد اكد يف بداية املوؤمتر على ان املواطنني 

الربع  لل�صنوات  ال�صيا�صية  البو�صلة  بارادتهم  �صكلوا  قد 

البحرين  �صعب  اهناأ  ان  اود  «بداية  الوزير  وقال  القادمة».  

على النتيجة التي حققتها النتخابات النيابية والبلدية لعام 

2014 وارفع ا�صمى ايات التربيكات ل�صيدي �صاحب اجلاللة 

اآل خليفة ملك البالد املفدى، ان العادة  امللك حمد بن عي�صى 

متت بذات الزخم الذي بدات به النتخابات ال�صبوع املا�صي 

مما ي�صري اىل طبيعة وحجم حيوية املناف�صة بني املتناف�صني 

وهي   %52،6 اىل  و�صلت  والتي  وا�صعة  م�صاركة  ظل  يف 

الن�صبة التي قامت عليها النتخابات يف البحرين». 

للمواطنني،  بالن�صبة  الت�صويت  اكتمل  «اليوم  وا�صاف 

لل�صنوات  ال�صيا�صي  العمل  بو�صلة  احلرة  بارداتهم  و�صكلوا 

الربع القادمة واثبتوا ان هناك ارادة لال�صالح والبناء وذلك 

عن طريق امل�صاركة واحل�صور الفاعل، وقد �صهدت النتخابات 

مناف�صة بني جمعيات وكذلك م�صتقلني وح�صور ن�صائي». 

من  حتدي  على  قادر  البحرين  �صعب  ان  الوزير  واعترب 

يتحداه وان يقف �صفا واحد وان يتحمل عباأ التنمية وامل�صاركة 

ال�صيا�صية والتطور الدميقراطي. 

وقال «جناح النتخابات كان كبري على جميع امل�صتويات 

اىل  ال�صارة  اود  كذلك  تنظمياً،  او  �صعبيا  او  �صيا�صيا  �صواء 

ا�صرفت  التي  الهلية  اجلمعيات  وكذلك  الق�صائي  اجلهاز 

حملية  كراقبة  به  نفتخر  امر  وهو  النتخابات  مراقبة  على 

وقفة  للجميع،  بال�صكر  اتقدم  كذلك  الكبري،  احل�صور  بهذا 

ثبت  الذي  هو  العادة  ويوم  النتخابات  يوم  البحرينيني 

ي�صارك  ومن  القادمة،  الربع  لل�صنوات  ال�صيا�صية  ال�صورة 

فتاأتي امل�صاركة عرب الربملان». 

تاأمني  على  الداخلية  لوزارة  بال�صكر  «اتقدم  وا�صاف 

العملية النتخابية وما حتملته من عبء كبري وكذلك وزارة 

لكل  بال�صكر  اتوجه  كذلك  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  العالم 

من قاموا على النتخابات وكل من عملوا يف جلان ال�صراف 

على النتخابات«.

اأعلن وزير العدل وال�شوؤون ال�شالمية والأوقاف، رئي�س اللجنة العليا لالنتخابات ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة عن ان اجلولة 

الثانية من النتخابات التي جرت للتناف�س على 34 دائرة انتخابية للمجل�س النواب و21 دائرة للمجال�س البلدية قد متت بذات 

الزخم الذي بداأت به اجلولة الوىل ال�شبوع املا�شي. 

وقال الوزير يف املوؤمتر ال�شحفي الذي عقده م�شاء اأم�س يف املركز العالمي بح�شور املدير التنفيذي لالنتخابات امل�شت�شار 

عبداهلل بن ح�شن البوعينني ووزير الدولة ل�شوؤون العالم، الناطقة با�شم احلكومة �شمرية رجب، ان انتخابات البحرين قدمت 

منوذجاً ح�شاريا ناجحا يقوم على ار�شية ت�شتجيب للتطور وان ي�شتثمر بها اهل البحرين م�شتقبل ابنائهم. 

ويف رده على �شوؤال »الأيام« حول من ذهب لإطالق ت�شميات مثل »حرب الرقام« لي�شع رقماً على النقي�س من الرقم الذي 

اأعلنته اللجنة العليا لالنتخابات حول حجم امل�شاركة يف انتخابات 2014 قال الوزير»الرقام املوجودة اأمامكم هي حقيقة اأمام 

اجلميع، وقد راأها النا�س يف و�شائل العالم وكذلك لم�شوها بانف�شهم، وراأها املراقبون يف كل جلنة عند عد الوراق، وبالتايل 

لي�س هناك جمال للت�شكيك بحقائق، ولكن ان ياأتي ادعاء ل ا�شا�س له وي�شكك بالعملية النتخابية فهو يحا�شب«. 

متام اأبو�صايف:

الزميلة متام اأبو�شايف خالل مداخلتها يف املوؤمتر ال�شحفي

م�ساركة و��سعة من �ل�سباب و�مل�سنني و�لن�ساء وذوي �الحتياجات �خلا�سة

ق�شاة املراكز يوؤّكدون: ح�شور كثيف يف اجلولة الثانية من االنتخابات
ان  ال�صمالية  املحافظة  يف  ق�صاة  اأكد 

الثانية  باجلولة  اليوم  مار�صوا  قد  الناخبني 

اأكمل  على  الد�صتوري  النتخابات حقهم  من 

وجه بدون اية منغ�صات او �صكاوى تذكر.

كما اكدوا يف ت�صريحات خا�صة لوكالة 

امل�صاركة  ن�صبة  ان  )بنا(  البحرين  اأنباء 

حيث  التوقعات،  فاقت  الثانية  اجلولة  يف 

�صجلت العديد من الدوائر ن�صبة اقبال اأعلى 

من اجلولة الأوىل.

امتازت  الثانية  اجلولة  ان  وبينوا 

ال�صن  وكبار  والن�صاء  ال�صباب  مب�صاركة 

والأميني  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  وحتى 

ظروفهم  رغم  امل�صاركة  على  حر�صوا  الذين 

املتزايد  الناخب  وعي  يربهن  ما  اخلا�صة، 

باأهمية امل�صاركة يف هذا العر�س الدميقراطي.

وقال رئي�س اللجنة النتخابية بالدائرة 

القا�صي  ال�صمالية  املحافظة  يف  ال�صابعة 

القرتاع  باب  فتح  مت  انه  املعاودة،  حممد 

�صباحاً  الثامنة  ال�صاعة  متام  يف  اليوم 

وجرت الأمور على ما يرام و�صط اقبال جيد 

جدا منذ �صاعات ال�صباح الأوىل.

قبل  من  القبال  ان  املعاودة  واو�صح 

اليوم،  مدار  على  تدريجيا  ازداد  الناخبني 

او �صكاوى  ان يتم ت�صجيل اي م�صاكل  دون 

او خمالفات تذكر، لفتا يف نف�س الوقت اىل 

تعاون املرت�صحني مع اع�صاء جلنة القرتاع 

�صمن اجواء تناف�صية �صريفة ونزيهة لإجناح 

العملية النتخابية. وبني املعاودة ان اللجنة 

ال�صن  كبار  من  به  باأ�س  ل  عدد  مع  تعاملت 

وذوي الحتياجات اخلا�صة والأميني ممن ل 

يعرفون القراءة والكتابة، حيث قدمت كافة 

واختيار  باأ�صواتهم  لالإدلء  لهم  الت�صهيالت 

مرت�صحيهم.

ذوي  حتّمل  ان  املعاودة  وذكر 

والقدوم  التنقل  عناء  اخلا�صة  الحتياجات 

برهان  لهو  لالقرتاع  النتخابي  املركز  اىل 

مما  ونه�صته،  للوطن  حبهم  على  قاطع 

م�صتقبل  �صمان  يف  الثر  اكرب  له  �صيكون 

واعد للمملكة و�صعبها.

اإ�صرار  لحظنا  »لقد  املعاودة:  وا�صاف 

ذوي  من  ال�صخا�س  هوؤلء  قبل  من  كبري 

الحتياجات اخلا�صة والأميني على امل�صاركة 

بهذا العر�س الدميقراطي، ما يبني مدى وعي 

�صتحمله  وما  النتخابات  باأهمية  املواطنني 

من نتائج ايجابية لكافة املواطنني«.

النتخابية  اللجنة  رئي�س  قال  بدوره، 

ال�صمالية  املحافظة  يف  الثانية  بالدائرة 

القا�صي نبيل الزلقي ان القبال يف اجلولة 

الثانية فاق معدلت اجلولة الوىل، لفتا اىل 

ان اأمور القرتاع �صارت على ما يرام.

وبني الزلقي ان حالت املواطنني الذين 

مل ترد ا�صماوؤهم بك�صوف الناخبني حمدودة 

جدا مل تتعد احلالتني فقط، لفتا اىل امل�صاركة 

باقي  فاقت  التي  اليوم  الوا�صعة  ال�صبابية 

الفئات العمرية.

مل  املقاطعة  دعوات  ان  الزلقي  واأكد 

النتخاب،  عملية  �صري  على  اإطالقاً  توؤثر 

والن�صاء  الرجال  من  الكبري  القبال  والدليل 

وكبار ال�صن. من جانبه، قال رئي�س اللجنة 

املحافظة  يف  اخلام�صة  بالدائرة  النتخابية 

ال�صمالية جمعة املو�صى، ان ح�صور الناخبني 

كان جيدا، و�صل اىل درجة املمتاز منت�صف 

اليوم، موا�صالً بذلك ما حتقق من اقبال لفت 

يف اجلولة الوىل. وبني املو�صى ان ال�صباب 

كان ح�صورهم مميز اليوم م�صكلني ما ن�صبته 

50% من جممل الناخبني، يليهم كبار ال�صن 

يف  منوها  اخلا�صة،  الحتياجات  وذوي 

قبل  من  الوا�صعة  امل�صاركة  نف�صه  الوقت 

مرت�صحني  اختيار  يف  الأجنبية  اجلاليات 

بلديني. ولفت املو�صى اىل ان كافة الت�صهيالت 

عدم  يف  �صاهم  مما  الدائرة،  لأهايل  قدمت 

�صواء  مالحظات  او  اعرتا�صات  اي  ت�صجيل 

من قبل املرت�صحني او الناخبني.

من جانبه، اأكد رئي�س اللجنة النتخابية 

ال�صمالية  املحافظة  يف  الثالثة  بالدائرة 

الكثيف  القبال  العجالن  جا�صم  القا�صي 

اية  ر�صد  يتم  ان  دون  الثانية،  اجلولة  يف 

خمالفات او جتاوزات.

وبني العجالن انه مت يف اجلولة الثانية 

لت�صمل  الأوىل  اجلولة  مالحظات  تفادي 

ت�صهيالت اكرب للناخبني داخل وخارج مركز 

القرتاع.

�صهدت  الدائرة  ان  العجالن  وذكر 

مع  والرجال،  الن�صاء  بني  مت�صاويا  ح�صورا 

الحتياجات  وذوي  للم�صنني  لفت  تواجد 

اخلا�صة.

وجهت �ل�سكر للناخبني.. �لد�خلية:

انت�شار اأمني لتاأمني اجلولة الثانية من االنتخابات
الأمني  انت�صارها  بتعزيز  ال�صرطة  قوات  قامت 

ال�صوارع  وكذلك  اململكة  وقرى  مناطق  بكافة 

الرئي�صية والفرعية املوؤدية اإىل املقار النتخابية، كما 

الن�صيابية  حتقيق  على  املرورية  الدوريات  عملت 

الالزمة يف احلركة املرورية ل�صمان و�صول الناخبني 

واملر�صحني اإىل مراكز القرتاع بي�صر و�صهولة. 

اإىل  القرتاع  �صناديق  نقل  تاأمني  عملية  وجرت 

اإ�صراف  وحتت  ام�س  �صباح  النتخابية،  املراكز 

املراكز  كافة  فتح  يف  �صاهم  الذي  الأمر  ق�صائي، 

الناخبني  وممار�صة  املقرر،  املوعد  يف  النتخابية 

حلقهم الد�صتوري يف اأجواء اآمنة. 

وتقديرها  �صكرها  عن  الداخلية  وزارة  وتعرب 

من  الثانية  اجلولة  يف  �صاركوا  الذين  للمواطنني 

بالنظام  اللتزام  النتخابية وحر�صوا على  العملية 

الإجناز  هذا  حتقيق  يف  �صاهم  ما  وهو  العام، 

الدميقراطي الذي تفخر به مملكة البحرين.
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 هناأهم على اإمتام م�صاركتهم ال�صيا�صية.. حمافظ العا�صمة:

ال�صعور الوطني احلّر قاد الناخبني اإىل �صناديق االقرتاع

ه�صام  ال�صيخ  العا�صمة  حمافظ  هناأ 

الناخبني  جميع  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن 

التي  الإعادة  النتخابات  يف  اأمتوا  الذين 

والتي  ال�صيا�صية  م�صاركتهم  اأم�س  جرت 

اأربعني  و�صول  معامل  ات�صحت  عربها 

نائباً اىل قبة الربملان، بالإ�صافة اىل اكتمال 

عموم  يف  البلدية  املجال�س  اأع�صاء  عقد 

اىل  ت�صيف  اململكة  اأن  موؤكداً  املحافظات، 

باهراً  جناحاً  حتقيقها  اإجنازاتها  ر�صيد 

التي  الوا�صعة  ال�صعبية  امل�صاركة  نظري 

تخلله  وما  النتخابية  العملية  بها  حظيت 

موؤكدين  الوطنية،  للأيادي  تكاتف  من 

�صنع  �صبيل  يف  الوطنية  حلمتهم  للعامل 

القرار الوطني. 

وقال املحافظ على هام�س زيارته للمقر 

ال�صبت  اأم�س  ال�صيف  مبجمع  الكائن  العام 

اإن "هنالك عدة عوامل اأ�صهمت ا�صهاماً كبرياً 

القرار  �صيادة  اهمها  النتخابات  جناح  يف 

احلّر للناخبني دومنا اللتفات اىل الدعوات 

مربزاً  النتخابات  مقاطعة  على  املحر�صة 

ذلك تنامي ال�صعور بامل�صوؤولية وامل�صلحة 

م�صرية  اه��داف  ذل��ك  وحمققاً  الوطنية 

ح�صرة  تبناها  التي  والتطوير  ال�صلح 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب 

على  القائمة  املفدى  البلد  عاهل  خليفة 

ال�صليمة  الدميوقراطية  مفاهيم  تر�صيخ 

لفئات ال�صعب املختلفة".

القوة  مدى  يدرك  "اجلميع  واأ�صاف 

املجتمع  اأثبته  الذي  والتما�صك  والجماع 

البحريني بجميع طوائفه يف �صبيل ممار�صة 

حقهم الد�صتوري من خلل الن�صبة العالية 

النهائية  امل�صاركة  ن�صبة  بها  حظيت  التي 

نيابياً   %52.6 بواقع  الأوىل  اجلولة  يف 

ا�صطفاف  ذلك يف  بلدياً، وممثلً  و%59.1 

طوابري طويلة من الناخبني على �صناديق 

والعامة  الفرعية  املقار  جميع  يف  القرتاع 

الجماع  نحو  يقودهم  الوطني  و�صعورهم 

�صورة  ذلك  حمققاّ  احلق،  كلمة  قول  على 

باأهمية  منهم  اإدراكاً  ح�صارية قل نظريها، 

للمملكة  احل�صارية  باملكت�صبات  النهو�س 

دومنا اللتفات اىل عقبات التوتر يف الروؤى 

ال�صيا�صية والفكرية".

م��ن ج��ان��ب��ه��م اأك����د جم��م��وع��ة من 

اململكة  حمافظات  خمتلف  من  الناخبني 

حق  مبثابة  الت�صويت  ممار�صتهم  ب��اأن 

عليها  ن�س  التي  الد�صتورية  حقوقهم  من 

م�صريين  البحريني،  والد�صتور  القانون 

مبثابة  النتخابات  يف  امل�صاركة  اأن  اإىل 

الدميوقراطية  م�صرية  لدعم  وطني  واجب 

البلد  بناء  يف  وامل�صاهمة  وال�صلحية 

تنموياً، موؤكدين اأن ادلء اجلميع باأ�صواتهم 

�صرورة لتقرير م�صري جناح النتخابات.

 م�صيداً بدور املربني يف اإجناحها.. وزير الرتبية:

االنتخابات در�س عملي من درو�س الرتبية للمواطنة
قال الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 

من  جنحت  قد  الوزارة  اإن  والتعليم  الرتبية 

يف  للمواطنة  الرتبية  ومناهج  برامج  خلل 

النتخابات  مبفهوم  املدر�صي  ال�صباب  تثقيف 

يف  و�صعها  خلل  من  باأهميتها  وتوعيتهم 

احلقوق  قيم  و�صمن  الد�صتوري  �صياقها 

باباً  املناهج  هذه  تت�صمن  حيث  والواجبات، 

والبلدية  النيابية  النتخابات  حول  كاملً 

يف  لها،  املنظمة  والقواعد  اإجرائها  وكيفية 

�صمن  و�صلوك  كمفهوم  الكاملة  املواطنة  اإطار 

امل�صروع احل�صاري جلللة امللك املفدى حفظه 

اهلل ورعاه.

لواجبه  الوزير  اأداء  خلل  ذلك  جاء 

الرفاع  مبدر�صة  النتخابي  باملركز  النتخابي 

موؤكدا  ال�صبت  ام�س  للبنات  الثانوية  الغربي 

اأن هذه املنا�صبة هي در�س عملي يف املواطنة، 

ذات  يف  وواجبا  حقا  النتخاب  يكون  حيث 

الوقت.

اأ�صهمت واحلمد  قد  الوزارة  اأن  اإىل  وا�صار 

خلل  من  النتخابي  امل�صار  اإجناح  يف  هلل 

لتكون  املدار�س احلكومية  للعديد من  تهيئتها 

الإمكانيات  كافة  و�صخرت  للقرتاع،  مراكز 

والأخوات  بالإخوة  م�صيدا  لذلك،  اللزمة 

منت�صبي املدار�س على ما بذلوه من جهود يف 

هذا الإطار، ولي�س ذلك غريبا عنهم فهم حملة 

ر�صالة وطنية ومربو الأجيال على حب الوطن 

والولء له والوفاء لقيادته احلكيمة.

وزير الرتبية والتعليم خالل اأدائه واجبه االنتخابي

 حمافظ املحرق خالل جولته يف مراكز االقرتاع:

دعوات املقاطعة تال�صت اأمام حب ووالء اأهل البحرين
با�صمه  هندي  بن  عي�صى  بن  �صلمان  املحرق  حمافظة  حمافظ  رفع 

وبا�صم كافة اأهايل املحافظة خال�س ال�صكر والمتنان اإىل املقام ال�صامي 

�صاحب  واىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البلد  عاهل  اجلللة  ل�صاحب 

ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء املوقر، واىل �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد 

الأمني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظهم اهلل 

ورعاهم على جناح العر�س الدميقراطي الذي متثل يف امل�صاركة الكبرية 

للنتخابات النيابية والبلدية، م�صيدا خلل اجلولة التي قام بها ملرحلة 

الإعادة يف عدد من دوائر املحافظة بالأجواء الدميقراطية اجلميلة التي 

تعي�صها البحرين.

العدل  وزير  واىل  للمواطنني  ال�صكر  ت�صريحه  يف  املحافظ  وقدم 

اللجنة  العليا للنتخابات واأع�صاء  اللجنة  الإ�صلمية رئي�س  وال�صوؤون 

اخلدمات  كافة  وروؤ�صاء  وم�صرفني  ق�صاة  من  منت�صبوها  بذل  التي 

والت�صهيلت للناخبني، كما رفع ال�صكر اإىل وزير الداخلية وكافة منت�صبي 

الوزارة من �صباط و�صباط �صف واأفراد الذين �صاهموا منذ �صاعات الفجر 

الأوىل يف توفري الأمن وح�صن التنظيم. واأكد املحافظ باأن دعوات املقاطعة 

تل�صت اأمام حب وولء اأهل البحرين لوطنهم وقيادتهم، واملحرق �صاهمت 

كمحافظات اململكة الأربع يف ردع العابثني باأمن الوطن ومواطنيه، واأن 

اأهايل املحرق بكل مدنها وقراها قدموا اأروع �صور الوطنية واأبهروا العامل 

بن�صبة امل�صاركة يف النتخابات ب�صقيها النيابي والبلدي، حيث الأرقام هي 

من حتدثت لت�صاهم يف �صنع الغد امل�صرق وامل�صتقبل الأف�صل للمواطنني 

بالفخر  التاريخ  عرب  امل�صروع  هذا  �صتذكر  التي  القادمة،  وللأجيال 

والعتزاز. كما وجه املحافظ ال�صكر للإعلم البحريني والإعلميني الذين 

كان لهم دور كبري وعظيم يف نقل الأخبار واإي�صاح احلقائق وحر�صوا 

على نقل ال�صورة اجلميلة للنتخابات اإىل املواطن والعامل.

لدى  املرتفع  الوطني  باحل�س  بالإ�صادة  ت�صريحه  املحافظ  واختتم 

ال�صعب  به  يتمتع  الذي  الكبري  الدميقراطي  الوعي  ومدى  املواطنني، 

البحريني ومدى جتاوبه وتفاعله مع هذا احلدث الوطني الكبري والهام 

الدميقراطي، معربا عن متنياته  البحرين  تاريخ مملكة  الذي يدخل يف 

بالتوفيق والنجاح لأع�صاء املجل�س النيابي واملجال�س البلدية ملا فيه خري 

و�صالح الوطن واملواطنني.

 الت�صكيك م�صاألة اعتدنا عليها منذ 2002.. البوعينني لـ »االأيام«:

ال يوجد ما يحظر على الع�صكري الت�صويت باالنتخابات
متام ابو�صايف:

قال رئي�س هيئة الت�صريع والفتاء 

للنتخابات  التنفيذي  املدير  القانوين 

امل�صت�صار عبداهلل بن ح�صن البوعينني 

بنزاهة  ت�صكك  التي  الطراف  ان 

النتخابات هي ذاتها التي تاأتي لحقاً 

للإ�صادة بنزاهتها، لفتاً اىل ان م�صاألة 

انتخابات  يف  تنح�صر  ل  الت�صكيك 

2014 بل منذ انتخابات 2002. 

ت�صريحات  يف  البوعينني  واكد 

املوؤمتر  هام�س  على  »الأيام«  ل� 

يف  ام�س  ظهر  عقده  الذي  ال�صحفي 

النتخابات  لتغطية  العلمي  املركز 

على عدم وجود اأي قانون يحظر على 

الد�صتوري  حقة  ممار�صة  الع�صكري 

بالت�صويت لي من املر�صحني. 

ولفت البوعينني اىل عدم امكانية 

قرب  الناخبني  على  املر�صحني  تاأثري 

الق�صاة  لوجود  الت�صويت  مراكز 

الذين يلزمون املر�صحني بالتواجد يف 

الماكن املخ�ص�صة لهم. 

تنظمها  التي  احلملة  وحول 

للت�صكيك  اخلارج  يف  حمددة  اطراف 

قال  عليها  والإقبال  بالنتخابات 

 2002 انتخابات  »منذ  البوعينني 

دائما الأطراف التي ت�صكك بالنتخابات 

يف البحرين هي ذاتها التي تاأتي لحقاً 

ل  نحن  النتخابات،  بنزاهة  لت�صيد 

انتخاباتنا  ان  ونوؤكد  للوراء،  نلتفت 

الق�صائية  ال�صلطة  مراقبة  حتت 

اأن  كما  الوطنية،  الرقابة  وجمعيات 

القرتاع  جلان  يف  موجود  الق�صاء 

وال�صفافية  النزاهة  وبالتايل  والفرز 

الدولية  املعايري  وجميع  موجودة 

مطبقة«.

تطرح  التي  التهامات  وحول 

ت�صويت  حول  انتخابات  كل  يف 

البوعينني  امل�صت�صار  قال  الع�صكريني 

»الع�صكري مواطن، له حق الت�صويت 

فهل  ذلك  يحظر  قانون  ي�صدر  مل  ما 

يجوز ان اأحرمه حقه الد�صتوري؟«. 

ترتكب  التي  املخالفات  وحول 

املر�صحني مثل جتاوز  قبل بع�س  من 

والتاأثري  لهم  املخ�ص�صة  املناطق 

القرتاع  مراكز  قرب  النا�س  على 

ي�صتطيع  ل  »املر�صح  البوعينني  قال 

واأي  متواجدون  والق�صاة  يوؤثر  ان 

جتاوزات يتم التنبيه حولها من قبل 

املر�صحني  التزام  اأهمية  حول  الق�صاة 

بالتواجد يف الماكن املخ�ص�صة لهم«.

موؤمترا  عقد  قد  البوعينني  وكان 

وزيرة  بح�صور  ام�س  ظهر  �صحفيا 

الناطق  العلم،  ل�صوؤون  الدولة 

الر�صمي با�صم احلكومة �صمرية رجب 

قيادة  للبحرين  »نبارك  فيه  قال 

بلغت  التي  النتخابات  و�صعباً جناح 

وهذا   %52.6 فيها  امل�صاركة  ن�صبة 

لكل  بال�صكر  ونتقدم  للبحرين،  جناح 

العداد  يف  معنا  و�صارك  �صاهم  من 

من  اليه  ما و�صلت  للنتخابات حتى 

م�صتوى وم�صرف«. 

هذه  يف  »امللفت  وا�صاف 

نحو  توجهت  الكثافة  ان  النتخابات 

اللجان العامة بالدرجة الوىل واي�صا 

اىل اللجان الفرعية، وهذا يعود اىل ثقة 

مي�صرة  النتخابات  تكون  ان  النا�س 

اجلغرايف  التوزيع  بحكم  و�صل�صة 

لهذه اللجان العامة، كذلك فاإن التهديد 

اىل  للتوجه  دفعهم  واملر�صح  للناخب 

اللجان  العامة وبالتايل كانت  اللجان 

العامة �صيدة املوقف«. 

من  الثانية  اجلولة  بداية  وحول 

النتخابات قال البوعينني »بداأنا الدور 

الثاين من النتخابات 2014، واحلمد 

كانوا  وامل�صرفني  الق�صاة  وجميع  هلل 

فتحت  املراكز  وجميع  مواقعهم  يف 

الناخبني  ا�صتقبلت  حيث  مبوعدها 

البواب  عند  بالنتظار  كانوا  الذين 

يف  ممثليهم  اختيار  على  لي�صوتوا 

34 دائرة ملجل�س النواب و21 دائرة 

حتى  ت�صجل  ومل  البلدية  للمجال�س 

او  �صكاوى  اأي  اليوم  هذا  منت�صف 

ملحظات حول وقوع اأي ا�صكاليات«.

وا�صاف »حاولنا ان نزيد من عدد 

يف  املراكز  داخل  وامل�صرفني  املوظفني 

اجلولة الثانية كي نتفادى اأي ازدحام 

امام  النتظار  فرتة  تقليل  وكذلك 

الناخبني، وقد زرنا معظم املراكز وقد 

ب�صكل  مي�صرة  المور  جميع  �صاهدنا 

وهناك  ايجابية  امل�صاركة  كذلك  جيد، 

للت�صويت  املراكز  على  كبري  اقبال 

نتوقع  وبالتايل  الثانية،  للجولة 

م�صاركة اف�صل يف الن�صف الثاين من 

هذه اليوم«. 

»الأيام«  ل�  �صوؤال  على  ردا  ويف 

حول اعلن النتائج وكذلك الت�صويت 

ما  »اول  البوعينني  قال  اخلارج  يف 

تقفل ابواب القرتاع تبداأ عملية الفرز 

مبا�صرة، ولكن باعتبار ان عملية الفرز 

والفرعية  العامة  اللجان  من  تنتظر 

تاأخري غري مربر  اأي  بالتايل ل يوجد 

للطمنئان  هو  تاأخري  اأي  حدث  وان 

باأن الرقام تعك�س ما هو موجود يف 

ال�صناديق«. 

وا�صاف »فيما يتعلق بالت�صويت 

فقد  الثانية  اجلولة  يف  اخلارج  يف 

يف  عليه   كان  ما  القبال  جتاوز 

انتخابات 2010«. 

مدى  حول  �صوؤال  على  وردا 

ل�صيما  النتخابي  بال�صمت  اللتزام 

يف ظل انت�صار و�صائل جديدة للعلن 

كان  »اإذا  البوعينني  قال  النتخابي 

عليا  جلنة  فهناك  خمالفات  هناك 

اأي طرف للتقدم  ونحن بدورنا ندعو 

ويتم  منها  التحقق  ليتم  ب�صكوى 

تطبيق القانون عليها مبا ذلك و�صائل 

الر�صائل  وكذلك  الجتماعي  التوا�صل 

خمالفات  عن  ن�صمع  نعم  الن�صية، 

لكم  اوؤكد  لكن  ال�صياق  هذا  وقعت يف 

من موقعي كمدير تنفيذي للنتخابات 

خروقات  حول  �صكوى  اأي  تردنا  مل 

لل�صمت النتخابي«. 

وحول الن�صحابات وكذلك حدوث 

خمالفات ومنها م�صاجرة بني مر�صحني 

للن�صحاب  »بالن�صبة  البوعينني  قال 

فقد اغلقت الفرتة القانونية للن�صحاب 

منذ فرتة، واوراق القرتاع قد طبعت 

بالن�صبة  تاأثري  اأي  ي�صكل  ل  وبالتايل 

لنا ان�صحاب اأي من املر�صحني«. 

للم�صاجرة  »بالن�صبة  وا�صاف 

النيابة  اخت�صا�س  من  المر  فهذا 

كذلك  العدل،  وزارة  ثم  ومن  العامة 

بالعلنات  تتعلق  خمالفات  اأي 

واأي  موقعها  يف  معها  التعامل  فيتم 

خمالفات نتمنى ان نعلم بها من خلل 

معها  �صتتعامل  حيث  ال�صاخن  اخلط 

ب�صكل  العدل  وكذلك  البلدية  وزارة 

م�صرتك«. 

وحول م�صارات ذوي الحتياجات 

اخلا�صة قال البوعينني »هذه امل�صارات 

انتخابات  منذ  موجودة  كانت  دائما 

للن�صحابات  بالن�صبة  اما   ،2002

فهي م�صاألة حم�صومة«. 

وردا على �صوؤال حول ما اذا كان 

ي�صوتوا يف  مل  الذين  للناخبني  يتاح 

يف  ي�صوتوا  بحيث  الوىل  اجلولة 

»هذه  البوعينني  قال  الثانية  اجلولة 

الدور  يف  معها  تعاملنا  ال�صكالية 

الول حيث مل يبادر الخوة الناخبون 

الك�صوفات  يف  ا�صمائهم  من  للتاأكد 

لذلك،  حددت  التي  الفرتة  خلل 

القانون يعطى احلق للناخب ان يكون 

عليه  يجب  انه  ال  اجلداول  يف  مقيد 

هناك  لكن  ا�صمه،  ادراج  من  يتاأكد  ان 

ناخبني مل يتاأكدوا من ادراج ا�صمائهم 

ال�صرافية  اللجان  قامت  وبالتايل 

باأي  تعني  ل  وهذه  جوازاتهم،  بختم 

جديد  ت�صجيل  هو  الحوال  من  حال 

مل  النتخابية  الكتلة  للنتخابات، 

يف  ناخبا   349،713 وهي  تتغري 

العدد  هذا  تغيري  ميكن  ول  البحرين 

ال القا�صي، وبالتايل متى ما عر�صت 

الك�صوفات ل ميكن تغيريها، وبالتايل 

يف  ا�صماوؤهم  تدرج  مل  الذين  الخوة 

اجلولة الوىل ومل ي�صوتوا تبعاً لذلك 

اجلولة  يف  الت�صويت  ي�صتطيعوا  ل 

رغبة  اإعلن  هو  اخلتم  وامنا  الثانية 

كي ُتدرج ا�صماوؤهم يف الك�صوفات لي 

انتخابات قادمة باإذن اهلل، اما من كان 

ا�صمه موجود يف الك�صوفات وهو من 

ذكرتها  التي  النتخابية  الكتلة  بني 

الوىل  اجلولة  يف  ي�صوت  مل  انه  ال 

فيحق له الت�صويت باجلولة الثانية«.

ن�صبة  هناك  كان  اذا  ما  وحول 

منف�صلة �صتحت�صب للم�صاركة تختلف 

الوىل  املعلنة يف اجلولة  الن�صبة  عن 

هي  الت�صويت  »ن�صبة  البوعينني  قال 

ن�صبة واحدة وهي 52.5% ولن تتغري 

بعقد اجلولة الثانية«. 

ويف �صوؤال حول ت�صويت الجانب 

م�صاركتهم  ون�صبة  للعقارات  املالكني 

يحق  تعلمون  »كما  البوعينني  قال 

لرعايا دول جمل�س التعاون اخلليجي 

الجانب  وكذلك  البحرين  يف  املقيمن 

املقيمن يف البحرين وميلكون عقارات 

املجال�س  انتخابات  يف  امل�صاركة 

البلدية وقد كان هناك م�صاركة كبرية 

من قبل الجانب«.

عبداهلل البوعينني متحدثاً لـ »االيام«                                                                                               ت�صوير- عبدعلي قربان 



04 www.alayam.com

الأحد 8 �صفر 1436 - العدد 9366 

Sunday 30th November 2014 - No. 9366

ناخبون يف املحافظة ال�شمالية:

نبارك جناح العر�س الدميقراطي واجلميع كان على قدر امل�س�ؤولية التاريخية
بارك ناخبون يف املحافظة ال�صمالية للقيادة الر�صيدة وعلى راأ�صها �صاحب 

العملية  جناح  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

الدميقراطية بن�صختها التاريخية الرابعة.

واأكدوا يف ت�صريحات خا�صة لوكالة اأنباء البحرين )بنا( ان تلبية املواطنني 

على  دليل  لهو خري  النتخابية  العادة  الثانية يف جولة  للمرة  الواجب  لنداء 

وعي اجلميع باأهمية امل�صاركة لختيار ال�صخ�ص املنا�صب لدخول قبة الربملان، 

وان البحرينيني كانوا على قدر هذه امل�صوؤولية التاريخية.

كما اأجمعوا �صمن جولة )بنا( يف الدوائر 1 و2 و3 و4 و5 و7 باملحافظة 

فاقت  النتخابية  املراكز  يف  للناخبني  املقدمة  الت�صهيالت  ان  على  ال�صمالية 

ال�صن  لكبار  خا�صة  معاملة  وتقدمي  التنظيم  ح�صن  بف�صل  اجلميع  توقعات 

والن�صاء والأميني.

البتدائية  البديع  مدر�صة  مركز  يف  ناخب  الدو�صري  يو�صف  وعرب 

الإعدادية للبنات بالدائرة الثالثة يف املحافظة ال�صمالية، عن �صعادته بالعملية 

الدميقراطية، لفتا اىل انه مل يتخلف عن امل�صاركة بالنتخابات منذ عام 2002.

ووجه الدو�صري �صكره جلاللة امللك على اإتاحة جاللته الفر�صة للمواطنني 

التعبري عن اآرائهم حالنا حال جميع الدميقراطيات العريقة يف العامل، لفتا اىل 

ان جاللته قد اأعطى املواطنني م�صاحات وا�صعة من احلرية مل تكن موجودة يف 

ال�صابق، معربا عن طموحه ملا هو اف�صل يف الف�صل الت�صريعي القادم.

الزاهر  املفدى يف عهده  امللك  الدو�صري بالقول: »مل يق�صر جاللة  وا�صاف 

للم�صاركة يف  املواطنني  قبل  �صقف احلريات، وهو ح�ص وطني عال من  برفع 

رفعته  على  ويحر�ص  وطنه  عليه  يعز  �صخ�ص  ولكل  النتخابي  ال�صتحقاق 

واإدامة نعمة المن والمان التي هي مفقودة يف الكثري من البلدان«.

املواطنني وحت�صرهم يف  بني  الكبري  بالتفاوؤل  فرحته  الدو�صري  ابدى  كما 

بني  �صريفة  مناف�صة  �صمن  النواب  ملجل�ص  الن�صب  لختيار  الفاعلة  امل�صاركة 

املرت�صحني النيابيني والبلديني، منوها اىل ان ما يلفت يف انتخابات 2014 هو 

تغري مفهوم الدميقراطية لالأف�صل وزيادة وعي الناخبني بالتجربة النتخابية 

الآخذة بالنمو.

بدورها، قالت ام عي�صى، ناخبة يف مركز مدر�صة البديع البتدائية الإعدادية 

للبنات بالدائرة الثالثة يف املحافظة ال�صمالية ان جميئها للمركز النتخابي هي 

لتاأدية واجبها الوطني وافادة الوطن من �صوتها يف القرتاع.

ولفتت ام عي�صى اىل ان عملية القرتاع مل تتجاوز 3 دقائق وكانت مي�صرة 

للغاية.

واعربت ام عي�صى عن املها يف ان يكون املجل�ص اجلديد قادرا على تطوير 

جوانب خمتلفة على م�صتوى اململكة، ت�صمل ال�صكان وحت�صني رواتب املواطنني 

على اختالف تخ�ص�صاتهم وموؤهالتهم الأكادميية والعلمية.

من جهتها، و�صفت نوف الدو�صري ناخبة يف مركز مدر�صة البديع البتدائية 

بال  القرتاع  عملية  ال�صمالية،  املحافظة  يف  الثالثة  بالدائرة  للبنات  الإعدادية 

ل  للغاية  وق�صرية  بل  تف�صري«،  او  تو�صيح  اي  اىل  حتتاج  ول  جدا  »�صهلة 

تتجاوز 5 دقائق كاأق�صى تقدير.

ت�صهيل  من  اجلدد  النواب  يتمكن  ان  يف  عري�صة  اآمال  الدو�صري  وعلقت 

اخلدمات املقدمة للمواطنني واإي�صالها للجميع ب�صوا�صية و�صفافية اكرب، خا�صة 

ما يتعلق بتوزيع الوحدات الإ�صكانية.

البديع  الدو�صري ناخب يف مركز مدر�صة  على �صعيد مت�صل، قال عي�صى 

ال�صمالية، ان جميئه  املحافظة  الثالثة يف  بالدائرة  للبنات  الإعدادية  البتدائية 

اليوم للت�صويت نابع من حر�صه على اختيار املرت�صح الأكفاأ ملجل�ص النواب، 

والقادر على خدمة الوطن واملواطنني.

ويرى الدو�صري باأن انتخابات 2014 اف�صل بكثري من انتخابات 2010 

من حيث ن�صبة امل�صاركة ال�صعبية وح�صن التنظيم يف املراكز النتخابية و�صرعة 

عملية القرتاع، مثمنا اجلهود التي تبذلها القيادة واحلكومة يف تقدمي املزيد من 

اخلدمات وتطويرها للمواطنني.

بدوره، قال �صلمان علي ناخب يف مركز مدر�صة جابر بن حيان البتدائية 

ترى  كما  عائلتي  برفقة  ال�صمالية: »جئت  املحافظة  الثالثة يف  بالدائرة  للبنني 

للم�صاركة باأ�صواتنا ح�صبما كفلها الد�صتور، وممار�صة حقنا يف اختيار املرت�صح 

الأف�صل، دون ان يفر�ص علينا احد حق امل�صاركة او املقاطعة«.

وبني �صلمان ان عملية القرتاع مل ت�صتغرق اكرث من 5 دقائق بف�صل تعاون 

القائمني على املركز النتخابي.

عوامل  تعزيز  يف  اجلديد  الربملان  ي�صاهم  اأن  يف  اأمله  عن  �صلمان  واأعرب 

موؤكدا  الواحد،  ال�صعب  افراد  الوطنية بني  والوحدة  والوئام  وال�صتقرار  المن 

ان املقاطعة لي�صت من �صالح اأحد وان يف الحتاد قوة لن�صرة وطننا و�صعبنا 

الويف لقيادته وللم�صروع ال�صالحي.

من جهته، قال عادل حممد ناخب يف مركز مدر�صة جابر بن حيان البتدائية 

للبنني بالدائرة الثالثة يف املحافظة ال�صمالية، اأن عملية النتخاب كانت �صهلة 

للغاية يف اجلولة الثانية كما كانت يف اجلولة الوىل.

واو�صح عادل انه يطمح مبجل�ص نيابي اف�صل من الذي �صبقه، بحيث يلبي 

احتياجات املواطنني امللحة وعلى راأ�صها الإ�صكان وتوظيف العاطلني عن العمل 

من ال�صباب، وما يعزز حت�صني م�صتوى املعي�صة لدى املواطنني.

يف ال�صياق ذاته، قال في�صل حممد ناخب يف مركز مدر�صة جد حف�ص الإعدادية 

للبنني بالدائرة الرابعة يف املحافظة ال�صمالية، ان م�صاركته بالنتخابات تاأتي 

لوقوف ال�صعب مع امل�صروع الإ�صالحي جلاللة امللك وامل�صي قدما يف م�صرية 

التطوير والتغيري لالأف�صل.

وبني في�صل ان جميع موظفي املركز النتخابي وامل�صرفني على النتخابات 

تعاونوا ب�صكل كبري مع كافة الناخبني، ما جعل فرتة القرتاع ق�صرية جدا ل 

تتعدى الدقيقتني فقط.

ويرى في�صل ان اهم اولوية للمجل�ص النيابي اجلديد مواكبة الحتياجات 

ال�صكانية جلميع املواطنني وتقلي�ص قوائم النتظار لدى وزارة ال�صكان.

الإعدادية  حف�ص  جد  مدر�صة  مركز  يف  ناخبة  فهد  �صيخة  قالت  بدورها، 

للبنني بالدائرة الرابعة يف املحافظة ال�صمالية، انها جاءت لتمار�ص حقها الذي 

كفله الد�صتور، موؤكدة ان دعوات »ت�صفري« �صناديق القرتاع مل توؤثر البتة على 

�صري العملية النتخابية.

وبينت �صيخة ان فرتة دخولها املركز النتخابي وحتى الإدلء ب�صوتها مل 

ت�صتغرق اكرث من 5 دقائق فقط بف�صل تعاون اجلميع، مبدية تفاوؤلها من حت�صن 

الو�صع املعي�صي ونوعية الرواتب والأجور جلميع املواطنني.

من جانبه، قال اأبو حممد ناخب يف مركز مدر�صة كرانة البتدائية للبنات 

بالدائرة الأوىل يف املحافظة ال�صمالية انه يتوجب على جميع املواطنني امل�صاركة 

يف هذا العر�ص الدميقراطي، ملا فيه ال�صالح العام والرتقاء برفاهية البحرينيني.

وثمن اأبو حممد تعاون اللجنة يف ت�صهيل امور كبار ال�صن يف عملية القرتاع 

وتقدمي العون الالزم لهم على اختالف ظروفهم ال�صحية.

اجلديدة  البلدية  واملجال�ص  النيابي  املجل�ص  من  ياأمل  انه  اأبو حممد  وذكر 

حتمل امل�صوؤولية باقتدار وان ي�صدر ت�صريعات تلبي تطلعات املواطنني املعي�صية 

واخلدماتية.

البتدائية للبنني يف  اأنور مراد ناخب يف مركز مدر�صة �صار  اإىل ذلك، قال 

الدائرة اخلام�صة باملحافظة ال�صمالية، انه جاء يف اجلولة الثانية من النتخابات 

لختيار املر�صح الأ�صلح لقيادة دفة التغيري يف ال�صلطة الت�صريعية.

واأ�صاد مراد ب�صال�صة عملية القرتاع التي مل تاأخذ من وقته �صوى 4 دقائق 

فقط.

طموحات  �صيحقق  النواب  جمل�ص  يف  جديدة  دماء  �صخ  ان  مراد  وبني 

املواطنني ويحقق اجنازات اكرب من ال�صابق، اآمالً يف اأن تتح�صن خدمات ال�صحة 

والتعليم والإ�صكان لكافة املواطنني.

من جانبه، قال ح�صن ال�صيخ ناخب يف مركز مدر�صة �صار الثانوية للبنات 

بالدائرة ال�صابعة يف املحافظة ال�صمالية، انه اأتى هنا اليوم لتاأدية اأغلى واجب 

وطني لكل بحريني يحب بالده.

وو�صف ال�صيخ مراحل القرتاع باملمتازة جدا والتي ت�صتغرق 3 دقائق فقط 

ل غري.

لها،  حدود  ل  اجلديد  باملجل�ص  املواطنني  طموحات  ان  اىل  ال�صيخ  ولفت 

خا�صة وانه مكلف باإي�صال �صوت ال�صعب لل�صلطة التنفيذية على اكمل وجه، 

راأ�ص  على  تكون  ان  يجب  الإ�صكانية  والقرو�ص  املعي�صة  غالء  ان  اىل  منوها 

الولويات يف الف�صل الت�صريعي القادم.



الدائرة 1  العا�صمة

1891 2265

الدائرة 2   العا�صمة

806 1224

الدائرة 8

العا�صمة

العا�صمة

394

�سيد ها�سم العلويخالد �سليبيخعادل الع�سومي اأحمد قراطة

عادل حميد علي �سمطوط

212

الدائرة 4   العا�صمة

20521394

ابراهيم املناعيعبدالرحمن بوجميد

الدائرة 5  الدائرة 6 العا�صمة العا�صمة

1280567
عبداهلل الكوهجي علي العطي�ش

الدائرة 3

الدائرة 7 

الدائرة 9 

العا�صمة

العا�صمة

زينب عبدالأمري

13732094
اأ�سامة اخلاجة
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1047 836
نا�سر الق�سري وفاء اأجور

الدائرة 10  العا�صمة

1692 2151
علي اإ�سحاقي ابراهيم الع�سفورنبيل البلو�سي

303500
حممد جعفر

جميد الع�سفور

فائز بالتزكية

 الكواري اأكد اأن ال�شعب اأدى واجبه واالقرتاع �شار ب�شكل منتظم.. وزير العدل:

زيادة م�صارات الت�صويت باملركز العام يف ال�صيف
�صهد مركز القرتاع العام يف جممع ال�صيف اإقبال لفتا 

من الناخبني للمواطنني منذ ال�صباح الباكر على �صناديق 

القرتاع، فيما مل ي�صهد اأي ازدحامات، اأو طوابري طويلة 

كما ح�صل يف اجلولة الوىل من النتخابات. وبدا وا�صحا 

ا�صتعداد اللجنة امل�صرفة على عملية الت�صويت يف املركز 

ل�صتقبال امل�صوتني اذ مت زيادة م�صارات الت�صويت.

خليفة،  اآل  علي  بن  خالد  ال�صيخ  العدل  وزير  وقال 

ب�صوته:  واإدلئه  الت�صويت  عملية  ملجريات  تفقده  خالل 

اإنه متت زيادة عدد امل�صارات يف املركز، م�صريا اىل اأن هناك 

4 م�صارات لكل من العا�صمة، واملحافظة ال�صمالية، مقابل 

م�صارين لكل من حمافظة املحرق واملحافظة اجلنوبية.

بينهم  العامة  ال�صخ�صيات  من  عدد  املركز  وزار 

ال�صيخ عي�صى بن را�صد اآل خليفة ورئي�س املجل�س الأعلى 

للق�صاء �صامل الكواري ، ف�صالً عن قا�صي املركز الإ�صرايف 

ال�صيد  ال�صورى  جمل�س  وع�صو  الكعبي،  علي  للعا�صمة 

�صياء املو�صوي.

�صامل  للق�صاء  الأعلى  املجل�س  رئي�س  اأكد  ذلك،  اىل 

الكواري اأن عملية الت�صويت مبختلف مراكز القرتاع يف 

البحرين �صارت ب�صكل منتظم .

وقال اإن »ال�صعب ما�س نحو موا�صلة م�صرية التقدم 

بقيادة جاللة امللك، وعلى كل من تخلف عن هذه امل�صرية 

ال�صعب  اأن  موؤكدا  بالركب«،  للحاق  اأكرب  جهدا  يبذل  اأن 

البحريني اأدى واجبه بامل�صاركة يف النتخابات. واأو�صح 

من  الثانية  اجلولة  يف  امل�صاركة  م�صتوى  اأن  الكواري 

النتخابات يعد جيدا واأن م�صتوى الكثافة مقبول، م�صريا 

اىل اأنه يف العادة تكون ن�صبة امل�صاركة اأقل يف الإعادات.

يف  و�صعت  لالنتخابات  العليا  اللجنة  اأن  واأكد 

واأن  الت�صويت  خالل  املواطن  كرامة  حتفظ  اأن  اعتبارها 

بال�صعب  يليق  ما  وهذا  احرتام  و�صط  �صوته  يوؤدي 

البحريني.

وتوقع القا�صي علي الكعبي اأن يتم اإعالن النتائج يف 

وقت اأبكر من اجلولة الأوىل نظراً لقلة عدد الدوائر.

وامل�صنني،  الإعاقة  لذوي  لفتاً  ح�صوراً  املركز  و�صهد 

فيما خال خالل ال�صاعات الأوىل من املتنقبات.

ولوحظ خالل فرتة الت�صويت تواجد عدد من املراقبني 

اىل جانب جمموعة و�صائل العالم العربية.

وعلى عك�س اجلولة الأوىل، وزع املنظمون يف املركز 

ال�صيافة، وال�صاي والقهوة على املوجودين من الإعالميني 

وجمعيات مراقبة حقوق الإن�صان، كما ا�صتمرت الحتفالت 

التي تنظمها حمافظة العا�صمة يف املجمع. 

عارف احل�صيني



06www.alayam.com

الأحد 8 �صفر 1436 - العدد 9366 

Sunday 30th November 2014 - No. 9366

حمافظة اجلنوبية - انتخابات جمل�س النواب »النتائج النهائية«
الدائرة 1

الدائرة 5

الدائرة 7

الدائرة 2

الدائرة 6

الدائرة 4

الدائرة 2الدائرة 1

الدائرة 7

الدائرة 3

الدائرة 6

الدائرة 4

الدائرة 8

الدائرة 9

اجلنوبية

اجلنوبية

اجلنوبية

اجلنوبية

اجلنوبية

اجلنوبية

اجلنوبيةاجلنوبية

اجلنوبية

اجلنوبية

اجلنوبية

اجلنوبية

اجلنوبية

اجلنوبية

خالد ال�شاعر

فوزية زينل

اأحمد الدو�شري

حممد املعريفحممد الأحمد

ثابت املطاوعة

و�شحى الدو�شري

حممد الكعبي

جنيب الكواري

يو�شف ال�شباغ

بدر التميمي

حم�شن البكري

عدنان املالكي

خليفة الغامن

عبداهلل حويل

عبداحلميد ال�شيخعي�شى القا�شي

عبداهلل مبارك

حممد اخلال

عبداللطيف حممد

حممد جناحي

عمر عبدالرحمن

نا�شر املن�شوري

حممد الدو�شري

1559

3505

3540

16082847

2557

2595

3148

2789

2662

1941

1409

3281

3217

2432

31632938

2233

2103

2692

2974

3072

2819

2144

الدائرة 3

الدائرة 10الدائرة 9

الدائرة 10

اجلنوبية

اجلنوبية

3716

927

عبداحلليم مراد

عي�شى الدو�شري

حمافظة اجلنوبية- انتخابات املجل�س البلدي »النتائج النهائية«

اجلنوبيةاجلنوبية

حممد البوعينني

2178

اأن�س بوهندي

3676

الدائرة 8 اجلنوبية

حممد ال�شي�شيذياب النعيمي

2047 2787

834
اأحمد املال

الدائرة 5

4331
حممد مو�شى

اجلنوبية

اأحمد الأن�شاري

3087

حممد الرفاعي

2241

2679
بدر الدو�شري
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الدائرة 2 الدائرة 1 

الدائرة 7  الدائرة 5  

ال�شماليةال�شمالية

ال�شمالية الدائرة 6 

الدائرة 11  الدائرة 9 

ال�شمالية

ال�شمالية ال�شمالية

ال�شمالية

فاطمة الع�صفور علي الدرازي

276 264
ح�صني احلمر جالل كاظم

3097

247

الدائرة 3  ال�شمالية

1404 1984
ح�صن الدو�صري حمد الدو�صري

675 853

الدائرة 4   ال�شمالية

نواف ال�صيد غازي اآل رحمة

467
جميل الرويعي

534
روؤى احلايكيعلي العرادي

حممد بن رجب ماجد املاجد

489

15461977

392

الدائرة 8  ال�شمالية

عادل الذوادي

عماد ال�صيد

عي�صى تركي

جميلة ال�صماك جمال داوود

2202

467

3101

1158
عبداحلميد النجار

ح�صن العلوي

الدائرة 12 الدائرة 10  ال�شماليةال�شمالية

خالد املالود حممد العمادي

2275 4551

حمافظة ال�شمالية - انتخابات جمل�س النواب »النتائج النهائية«

حممد جعفر اآل ع�صفور

762 481

ال�شمالية ـ الدائرة الثانية ع�شرال�شمالية ـ الدائرة احلادية ع�شر

ح�صني اخلياطعلي اإبراهيم حممد بوحمود

277411101229

ال�شمالية ـ الدائرة الأوىل

علي ال�صويخ

فائز بالتزكية

ال�شمالية ـ الدائرة الثالثة ال�شمالية ـ الدائرة الثانية

جعفر �صهاب فاطمة عبا�س

239131

ال�شمالية ـ الدائرة التا�شعة

خالد قمربخليل زينل

ال�شمالية ـ الدائرة الرابعة

حمد الدو�صري حمد اإبراهيم

710769

16071947

ال�شمالية ـ الدائرة العا�شرة

طه اجلنيدناجح عبيد

23834367

ال�شمالية ـ الدائرة الثامنة

خالد بور�صيد حممد بال�صوك

2479 2746

ال�شمالية ـ الدائرة ال�شابعة ال�شمالية ـ الدائرة اخلام�شة

عي�صى الع�صفور اأحمد الكوهجي

410 585

ال�شمالية ـ الدائرة ال�شاد�شة

اإياد جابر عبداهلل عا�صور

660530

حمافظة ال�شمالية - انتخابات املجل�س البلدي »النتائج النهائية«

عبداهلل الدو�صري

2294

بدور بن رجب

708

123



الدائرة 1 

الدائرة 7  الدائرة 6  

املحرق

املحرق املحرق

�سعدي حممد علي بوفر�سن

318226912610 2761

الدائرة 3الدائرة 2 

الدائرة 3الدائرة 1 الدائرة 2

الدائرة 8 الدائرة 7الدائرة 6 الدائرة 5

املحرقاملحرق

املحرقاملحرق املحرق

املحرق املحرقاملحرق املحرق

عبداملنعم العيداإبراهيم احلمادي

الدائرة 5  الدائرة 8 املحرق املحرق

4197
عبدالرحمن بوعلي

حمافظة املحرق - انتخابات جمل�س النواب »النتائج النهائية«

جمال بوح�سن

جنم اآل �سنانيو�سف الري�س حممد اآل �سنان

يو�سف الذوادي عبداهلل الب�ستكيتغريد العلوي حممد حرز
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الدائرة 4  املحرق

عي�سى الكوهجي

الدائرة 4  املحرق

اأحمد البنعلي

يا�سر البكريوحيد املناعي فاطمة �سلمان

عبدالعزيز زمان �سباح الدو�سريعلي الن�سوح نواف بوعالي

2341

25391657 1762

2726 3214264 2420

2568

32663200 3545

3652 2644029 3034

حمافظة املحرق - انتخابات املجل�س البلدي »النتائج النهائية«

3022

35582129
خالد بوعنقحممد اجلودر

274 308
نبيل الع�سريي عبا�س املا�سي

4057 3968
علي املقلة نا�سر الف�سالة

3157
غازي املرباطي
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�سليبيخ يعرت�ض على �س�ؤ�ل »م�سنة« �أكثـر من مرة

»اأوىل العا�سمة«: طوابري من امل�ساركني ي�سيطر عليها الن�ساء
حوراء عبداهلل:

مبحافظة  الأوىل  الدائرة  يف  القرتاع  مركز  �صهد 

الدقائق  منذ  الناخبني  قبل  من  كبرياً  اقبالً  العا�صمة 

الأوىل.

وامتدت طوابري الناخبني يف مدر�صة اأحمد العمران 

حتى خارج املدر�صة يف ال�صاعة الوىل من فتح مركز 

القرتاع.

وتنوع امل�صاركني يف النتخابات يف هذه الدائرة، 

بني ال�صباب كبار ال�صن، الذين حر�صوا على امل�صاركة 

والت�صويت.

اأ�صامة  العام  املحامي  القرتاع  رئي�س جلنة  وقال 

الثامنة  ال�صاعة  يف  بداأت  القرتاع  عملية  ان  العويف 

القرتاع  �صناديق  فتح  مت  الوقت  ذلك  وقبيل  متاماً، 

وذلك  املدين  املجتمع  وجمعيات  املر�صحني  مراأى  اأمام 

ذلك  توثيق  ومت  خلّوها  من  للتاأكد  عليها  لالطالع 

بالت�صوير.

واأ�صاف العويف اأن العملية كانت مّي�صرة و�صهلة 

اأن  خا�صة  الناخبني  قبل  من  الزدحام  وجود  رغم 

الناخبني توافدوا باأعداد كبرية، وقال العويف اأن اأغلب 

احل�صور هو من العن�صر الن�صائي.

الع�صومي  عادل  املرت�صحان  املركز  ح�صر  وقد 

وخالد �صليبيخ، وكان �صليبيخ قّدم �صكوى اعرتا�س 

اإحدى  على  �صغطاً  �صّكل  اللجنة  رئي�س  ان  لقوله 

املُ�صّنات التي قامت باإدلء �صوتها برفقة رئي�س اللجنة.

�صوؤال  كرر  اللجنة  رئي�س  ان  �صليبيخ  وذكر 

الت�صويت على املُ�صّنة لأكرث من مرة مما �صّكل �صغطاً 

عليها.

 5 الدائرة  هذه  يف  الأوىل  اجلولة  يف  وتناف�س 

مرت�صحني، فيما تاأهل عادل الع�صومي و خالد �صليبيخ 

للجولة الثانية، وكان الع�صومي قد ح�صل على 2068 

�صوت بينما ح�صل �صليبيخ على 1494 �صوت.

ويقدر عدد الناخبني يف اأوىل العا�صمة بـ 6317 

واحلورة  املنامة  مناطق  من  بع�س  ،وت�صم  ناخب 

والدبلوما�صية، اإ�صافة للواجهة البحرين والكورني�س 

و جزء من ال�صلمانية والق�صيبية.

الع�صومي و�صليبيخ طوابري �صابعة العا�صمة

تر�ٍخ يف معاقبة جتاوز�ت �ل�سمت �النتخابي

»ثانية العا�سمة«.. اإقبال الفت ودعاية انتخابية م�ستمرة
عارف احل�صيني:

�صهد املركز النتخابي للدائرة الرابعة ملحافظة العا�صمة 

يف  الت�صويت  باب  فتح  منذ  الناخبني،  من  لفتا  اإقبالً  اأم�س 

قد  الناخبني  بع�س  كان  اذ  �صباحاً،  الثامنة  ال�صاعة  متام 

ا�صطفوا قبيل افتتاح املركز النتخابي.

�صاد  فيما  الظهرية،  فرتة  حتى  الناخبني  اقبال  وا�صتمر 

الثامنة  ال�صاعة  حتى  الع�صر  فرتة  يف  ن�صبي  هدوء  املركز 

م�صاًء. وح�صر بع�س كبار ال�صن لالإدلء با�صواتهم، ومت تقدمي 

بتوفري  لالنتخابات  للعليا  اللجنة  قبل  من  امل�صاعدة  لهوؤلء 

الكرا�صي املتحركة وار�صادهم لمتام عملية ت�صويتهم.

مركز  من  القريبة  املنطقة  �صهدت  ال�صعيد،  ذات  وعلى 

القرتاع املتمثل يف مدر�صة حطني البتدائية للبنني تواجد عدد 

ونظريه  قراطة  اأحمد  للمر�صح  النتخابية  احلملة  اأفراد  من 

ها�صم العلوي، الذي وزعوا اأفراد حملتهم النتخابية مبحيط 

مقر الت�صويت.

حوار  جمعية  من  لالنتخابات  مراقبني  وجود  ولوحظ 

اجلهات  من  لعدد  مراقبني  جانب  اىل  ال�صفافية،  وجمعية 

الأهلية ومنها جمعية مبادئ حلقوق الن�صان.

اإن  وقال مراقب الدائرة التابع جلمعية حوار علي جالل 

فرتة  املخالفني  معاقبة  يف  املعنية  اجلهة  من  تراخيا  هناك 

النتخابية  الدعاية  زيادة حالت  والدليل  النتخابي  ال�صمت 

التجاوزات  من  الكثري  ر�صد  موؤكدا  الت�صويت،  مقرات  اأمام 

الدعاية  ا�صتمرار  يف  متثلت  والتي  النتخابي  لل�صمت 

البطاقات  وتوزيع  الت�صويت  مقر  من  بالقرب  النتخابية 

والكروت، بال�صافة لتواجد املر�صحني ب�صكل خمالف يف حرم 

املقر النتخابي.

له  وجهت  التي  التهامات  العلوي  ها�صم  املر�صح  ونفى 

ولنظريه املر�صح اأحمد قراطه من قبل 4 مر�صحني يف جولة 

متهم  اأنني  عن  وقال»الكالم  الوىل،  النتخابية  املناف�صة 

تقدم  التي  ال�صكوى  اإن  اذ  �صحيح  غري  ال�صوات  بتوجيه 

املر�صحون مل تكن �صدي بل كانت موجهة �صد مناف�صي  بها 

قراطه، مبينا ان حمكمة التمييز رف�صت جميع الطعون التي 

قدمت من املر�صحني«.

»القبال يف  العلوي  النتخابية، ذكر  العملية  وعن �صري 

الدائرة جيد وعملية الت�صويت ت�صري ب�صكل �صل�س وهادئ«.

من جهته، اأكد رئي�س اللجنة بالدائرة رئي�س النيابة و�صام 

�صديدة،  و�صال�صة  بهدوء  ت�صري  النتخابية  العملية  اأن  ماهر 

وهناك  خمالفات،  اأو  خالفات  اأو  م�صكالت  اأية  نواجه  ومل 

اإقبال من املواطنني منذ ال�صاعة الثامنة �صباحاً، ومل ينقطع، 

اإل اأنه ظهرت بع�س امل�صكالت التي تعلقت بعدم وجود ا�صم 

اأحد املواطنني ب�صجالت الناخبني، وهذه من الأمور الطبيعية، 

الإ�صرافية ملحافظة  اللجنة  املواطن مبراجعة  ودورنا توجيه 

العا�صمة.

الإدراية والأمنية على تي�صري  اللجنة  واأكد ماهر حر�س 

و�صول الناخبني ملركز القرتاع والإدلء باأ�صواتهم، م�صرياً اإىل 

اأن جميع من ح�صروا لالقرتاع مار�صوا حقهم الد�صتوري يف 

النتخاب بحرية تامة، ومل يتم ا�صتبعاد �صوى من تبني عدم 

اإدراجهم بالك�صوفات.

بني  الوطي�س  حامية  مناف�صة  العا�صمة  ثانية  وت�صهد 

املر�صحني اأحمد قراطه وح�صد 946 �صوتا يف اجلولة الوىل 

واملر�صح ال�صيد ها�صم العلوي الذي ح�س622 �صوتا.

مرت�سح� �جل�لة �الأوىل ح�سرو� لدعم عادل حميد.. ثالثة �لعا�سمة:

�سمطوط خرق »ال�سمت االنتخابي« و�سينتحر يف حال اخل�سارة
عارف احل�صيني:

�صهد املركز النتخابي بالدائرة الثالثة مبحافظة العا�صمة 

النتخابات  من  الثانية  اجلولة  خالل  جيدا  انتخابياً  اإقبالً 

النيابية. وقبل حلول الوقت الر�صمي لفتتاح املركز مت ال�صماح 

ملمثلي اجلمعيات املراقبة لالنتخابات بالدخول ملقر القرتاع، 

وذلك للتاأكد من خلو �صناديق الت�صويت من اأية اأوراق، قبل 

قفلها بال�صريط الأمني وبدء عملية الت�صويت.

و�صاد الهدوء عملية القرتاع والإدلء بالأ�صوات، خالل 

فرتة الت�صويت، ومل ت�صهد قاعة القرتاع اأي حدث غري متوقع، 

وبدا التنظيم وا�صحاً منذ اخلطوة الأوىل لدخول املدر�صة.

وظهر خالل عملية الت�صويت الدور البارز لرجال الأمن 

من اجلن�صني يف عملية التنظيم، و�صاد الحرتام والأحاديث 

الودية جل�صة املرت�صحني.

اإرجاع  �صوى  عادية  غري  حوادث  اأي  املركز  ي�صهد  ومل 

بع�س الناخبني لعدم وجود اأ�صمائهم بال�صجالت.

ولوحظ تواجد عدد من املر�صحني ال�صابقني يف حرم مقر 

القرتاع، كما بدا وا�صحا اأن تواجدهم كان بهدف دعم املر�صح 

عادل حميد يف مواجهته مع املر�صح علي ال�صمطوط.

واأكد املر�صح عادل حميد اأن حظوظه ممتازة واأنه تلقى 

دعم وتاأييد جميع املرت�صحني الذين خ�صروا املناف�صة خالل 

اجلولة الأوىل.

وذكر اأنه مل ير�صد اأي مالحظات على �صري العملية عدا 

ما يتعلق بعدم وجود بع�س اأ�صماء الناخبني يف ال�صجالت.

اأما املر�صح والنائب ال�صابق علي ال�صمطوط فقد تواجد يف 

مقر الت�صويت ويف جيبه املغذي الوريدي »�صيالن«.

ورف�س املر�صح ال�صمطوط ت�صويره باملغذي »لقد هربت 

جمريات  ومتابعة  النتخابات  يف  للم�صاركة  امل�صت�صفى  من 

الت�صويت يف الدائرة«.

واأكد اأن حظوظه يف الدائرة وا�صعة جدا، وقال»اأنا واثق 

من فوزي بن�صبة 99٪ وذلك لثقتي مبحبة النا�س اإيّل يف هذه 

املنطقة وغريها من مدن وقرى اململكة«.

وتابع »اأ�صكر كل من �صاندين ووقف اىل جانبي من اأهل 

ات�صالت  تلقى  اأنه  اىل  م�صريا  واملحرق«،  والبديع  الرفاع 

كثرية ومن خمتلف مناطق البحرين.

وقال �صمطوط انه يف حال خ�صارته النتخابات ف�صوف 

ينتحر.

ويف اخلارج، ر�صد رجال الأمن خمالفات تتعلق با�صتمرار 

امل�صوؤولني  با�صر  اذ  �صمطوط  للمر�صح  النتخابية  الدعاية 

هناك بالطلب من املجموعات مغادرة مواقعها والبتعاد عن 

مقر الت�صويت لأكرث من 200 مرت.

وا�صتجاب ال�صمطوط على الفور لطلب اجلهات الأمنية 

وقام بتوفري با�س لنقل اأفراد حملته النتخابية ملواقع بعيدة 

عن حرم مقر القرتاع.

ومل تخُل الدائرة من املخالفات اذ مت ر�صد ا�صتمرار توزيع 

الربو�صرات والبطاقات للمر�صحني ا�صافة لتواجد املرت�صحني 

على ابواب مقر الت�صويت اىل جانب مندوبيهم.

النائب  الدائرة يف جولة العادة كل من  ويتناف�س على 

ال�صابق للدائرة علي ال�صمطوط يف مقابل املر�صح عادل حميد، 

وذلك بعد اأن تفوقوا على مناف�صيهم خالل اجلولة الوىل من 

النتخابات ال�صبت املا�صي.

م�ساهدات:
[ لي�س زعالن مايحاجيني

كان املرت�صحني عادل الع�صومي و خالد �صليبيخ يعي�صون جواً 

متوتراً كون املناف�صة كبرية فيما بينهم، ولوحظ تعّمد جلو�س ُكّل 

ملركز  ح�صوره  اأثناء  الناخبني  اأحد  وعلّق  الآخر،  عن  بعيداً  منهم 

القرتاع للت�صويت وقال مبرح » �صفيهم متزاعلني؟ و لي�س زعالن 

مايحاجيني !«

[ دعايات انتخابية

ح�صلت م�صادات كالمية بني اأن�صار املرت�صحني عادل الع�صومي 

ويحملون  املركز  خارج  يحت�صدون  كانوا  �صليبيخ، حيث  خالد  و 

الالفتات وال�صور للمرت�صح الذي ينا�صرونه
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ح�ضور كثيف.. وتناف�س حمتدم

ال�شرطة تبعد اأن�شار بوجميد واملناعي عن مركز االقرتاع

حوراء عبداهلل

Hawra.abdulla@alayam.com

املر�صحني  اأن�صار  ال�صرطة  اأبعد رجال 

املناعي  وابراهيم  بوجميد  عبدالرحمن 

بتوزيع  قاموا  ان  بعد  القرتاع،  عن مركز 

الربامج النتخابية بالقرب منه.

الرابعة  الدائرة  يف  الأجواء  ات�صمت 

حيث  باحلما�س،  العا�صمة  مبحافظة 

تناف�س العاملون يف الفريق النتخابي لكال 

املر�صحني يف العمل ل�صالح مر�صحهما.

باب  فتح  من  الأوىل  ال�صاعة  و�صهدت 

ح�صوراً  القرتاع  مركز  يف  الت�صويت 

لالإدلء  طويلة  طوابري  يف  انتظموا  لفتاً 

باأ�صواتهم.

القا�صي  القرتاع  جلنة  رئي�س  وقال 

النتخابية  العملية  ان  ال�صّحاف  را�صد 

اللجنة كانت  مّرت ب�صرعة و�صهولة، وان 

جاهزة قبل موعد القرتاع بفرتة كافية ومت 

املرت�صحني  على  القرتاع  �صناديق  عر�س 

وجمعيات املجتمع املدين وذلك للتاأكد من 

خلّوها من اأي اأوراق.

الثانية  للمرة  انه  ال�صّحاف  وذكر 

مل  ممن  الناخبني  من  قليل  عدد  ح�صر 

الناخبني وكانوا  اأ�صماوؤهم بك�صوف  ُتدرج 

ومت  الأوىل  اجلولة  امل�صّوتني يف  غري  من 

�صرفهم ملدر�صة خولة الثانوية للبنات.

املركز،  يف  احل�صور  »تنوع  وتابع 

كان  فيما  كبري  ح�صور  للم�صنني  وكان 

الأغلبية منهم يرغب يف الت�صويت ولكنه 

�صوته،  يقّدم  املرت�صحني  من  لأّي  يجهل 

وقال انه مت م�صاعدة �صخ�صان ل يب�صران. 

يف  حامية  مناف�صة  الدائرة  و�صهدت 

اجلولة الأوىل بني 6 مرت�صحني، وتاأهل من 

بينهم النائب ال�صابق عبدالرحمن بوجميد 

حر�صا  اللذان  املناعي  اإبراهيم  واملرت�صح 

على التواجد يف املركز منذ بداية افتتاحه.

ان  املناعي  اإبراهيم  املرت�صح  وذكر 

جمموعات  �صكل  على  توافدوا  الناخبني 

لالإدلء  ال�صبل  لهم جميع  �صّهلت  واللجنة 

باأ�صواتهم.

ال�صابق  النائب  ان  املناعي  وقال   

الدائرة  مّثل  انه  بوجميد  عبدالرحمن 

�صنوات   8 ملدة  اأي  متتاليتني  لدورتني 

التغيري  ولكن  الكافية  اخلربة  وميتلك 

دائماً يجب اأن يكون �صّيد احل�صور.

[ متيز املركز النتخابي بت�صغيل اأغان وطنية 

احل�صم  اأم  مبدر�صة  اللجنة  اإدارة  وحر�صت 

الأغاين  بت�صغيل  القرتاع  مُتّيز مركز  اأن  الثانوية 

الوطنية للناخبني اأثناء الإدلء باأ�صواتهم.

�ضد بع�ض.. »قبال« بع�ض!

»ن�صب«  على  املرت�صحني  اأن�صار  عمد   ]

وكانوا  القرتاع،  مركز  من  بالقرب  لهم  طاولت 

يجل�صون يف و�صعيات متقابلة ويتبادلون بع�س 

»النغزات«، فيما تّدخل فريق ال�صرطة لتفريق هذا 

اأ�صررن على جتمعهن ومل  الن�صاء  اأن  اإل  التجمع 

يفّرقوا جتّمعهم اإل بعد �صراع طويل مع عنا�صر 

الأمن.

زوج ُم�شن يريد الت�شويت بداًل عن زوجته

لالإدلء  للمركز  ُم�صنان  زوجان  ح�صر   ]

القراءة  تعرف  ل  الزوجة  وكانت  ب�صوتيهما، 

لرئي�س  اأخذها  على  اللجنة  اأجرب  مما  والكتابة 

واأبدى  ذلك  رف�س  زوجها  اأن  اإل  القرتاع،  جلنة 

ا�صتياءه ال�صديد وقال اإنه �صي�صاعدها يف الت�صويت 

و�صيختار بدلً عنها، اإل اأن القانون ل ي�صمح بذلك، 

وقام الزوج بعمل »�صو�صرة« يف املركز خ�صية من 

اأن ت�صّوت زوجته ملرت�صح هو ل يريده!

ناخب بدون جواز

[ ابدى اأحد الناخبني انزعاجه ب�صبب ن�صيانه 

جلواز �صفره وطلب اللجنة منه الرجوع واإح�صار 

البطاقة  ان  اعتقد  اإنه  الناخب  وقال  جوازه، 

ال�صخ�صية قد تفي بالغر�س قائالً »ن�صافر اخلليج 

بالبطاقة، يعني ماي�صري ن�صوت فيها؟؟!«

�لق�ضري: تكلفة حملتي �النتخابية 100 �ألف دينار 

اأجور اأقل توترًا خالل اجلولة الثانية من انتخابات »خام�ضة العا�ضمة«
خديجة العرادي:

العا�صمة،  خام�صة  اقرتاع  مركز  �صهد 

العدادية  ال�صعدية  حليمة  مدر�صة  ومقره 

جولة  يف  الناخبني  من  جيدا  اإقبال  للبنات، 

املتناف�صني  املرت�صحني  بني  الثانية  الإعادة 

نا�صر الق�صري ووفاء اأجور. 

وقالت املر�صحة وفاء اأجور انها اأقل توتراً 

املر�صحني  عدد  ان  ب�صبب  الوىل  اجلولة  من 

يف اجلولة الأوىل بلغ 9 اأ�صخا�س، بينما الن 

تنح�صر املناف�صة بني �صخ�صني فقط.

اىل ذلك، قال القا�صي عبدالعزيز اجلابري 

يف  انتخابية  خمالفة  اأي  ت�صجيل  يتم  مل  انه 

وعي  لديهم  الناخبني  وان  خا�صة  املركز، 

انه  اإىل  م�صريا  الناخبني،  بجداول  وادراك 

دعوة  مت  الت�صويت  بدء  من  �صاعة  ربع  قبل 

املر�صحني اأو وكالئهم للتاأكد من �صالمة وخلو 

�صناديق القرتاع وبعدها مت اغالقها وفتحها 

يف متام الثامنة، مبينا ان القبال كان اأقل من 

اجلولة املا�صية.

من  ا�صم  اأي  اإ�صقاط  يتم  مل  انه  واأ�صاف 

ان  بل  الك�صوف،  املدرجة يف  الناخبني  اأ�صماء 

كل مواطن حدث بياناته متكن من الت�صويت، 

مو�صحا ان عدد الكتلة النتخابية يف الدائرة 

الذين  عدد  وان  ناخبا،   7782 اىل  و�صل 

ناخبا  بلغ 1950  الأوىل  اجلولة  �صوتوا يف 

بدون املراكز العامة.

هذه  يف  املتناف�صان  املرت�صحان  واأكد 

اأن  اأجور  ووفاء  الق�صري  نا�صر  اجلولة 

احلب  لتجديد  حقيقية  فر�صة  النتخابات 

والولء للوطن.

العمل  ان  الق�صري  نا�صر  املرت�صح  وقال 

ع�صر  منذ  النتخابية  حملته  يف  يتوقف  مل 

له  امل�صوتني  عدد  ان  موؤكدا  املا�صي،  ال�صبت 

يف  �صرف  انه  اىل  م�صريا  قبل،  عن  �صيزيد 

حملته النتخابية مايقارب 100 الف دينار.

ان  اأجور  وفاء  املر�صحة  ذكرت  وبدورها 

احلب  لتجديد  حقيقية  فر�صة  »النتخابات 

والولء للوطن وهي �صتو�صل الأكفاأ خلدمته«.

اأقرت  النتخابي،  �صعارها  اىل  وبالن�صبة   

باأن الكلمة ال�صادقة واللتزام هما ما يعمران 

الأوطان، لذلك اختارت �صعارها وهو »التزام 

وم�صداقية«.

اأما بالن�صبة اىل مهنتها كطبيبة، فرتى ان 

طبيعة هذه املهنة قد جعلتها قريبة من قلوب 

حاجاتهم  تلم�س  وكانت  ومعاناتهم  النا�س 

الجتماعية،  امل�صاكل  بع�س  يف  تعمقت  لذلك 

بالإ�صافة اإىل الأمرا�س الع�صوية.

لبد  النيابي  العمل  ان  اأجور  واأكدت 

الرقابة  يف  ال�صحيح  م�صلكه  اإىل  يعود  اأن 

والت�صريع وتكري�صهما �صمن اأطر الدميقراطية 

امل�صروع  ركائز  ر�صمتها  التي  احلقيقية 

اأن  مو�صحة  املفدى،  امللك  جلاللة  الإ�صالحي 

النتخابات النيابية والبلدية ا�صتحقاق وطني 

وذلك  النا�س،  تطلعات  لتحقيق  عنه  بديل  ل 

بتكري�س مفهوم الرقابة والت�صريع واأدواتهما 

وتطلعات  اأحالم  على  قفز  بال  الربملانية، 

الرئي�صية  ق�صاياهم  يخ�س  فيما  الناخبني 

ومعاي�صهم اليومية.

�ن�ضحاب �لكوهجي »�إ�ضاعة« تربك �لناخبني

اإقبال يف »�ضاد�ضة العا�ضمة« والرابطة حت�ضد اأن�ضارها
خديجة العرادي:

Khadija.alaradi@alayam.com

الكوهجي  عبداهلل  »ان�صحاب«  خرب  انت�صار  ت�صبب 

الناخبني،  باإرباك بني  العا�صمة  �صاد�صة  املناف�صة يف  من 

الدائرة  بان  اأكدها  واخر  �صائعة،  اعتربها  فالبع�س 

الرابطة  من  املدعوم  العطي�س  علي  للمر�صح  الن  تخلو 

ان�صارها. ح�صدت  التي 

ال�صائعة،  بانت�صار  ان  اإل  الإرباك،  من  الرغم  وعلى 

الكوهجي،  للمر�صح  للت�صويت  به  باأ�س  ل  عدد  ح�صر 

ما  وهو  الحتاد،  نادي  النتخابي يف  املركز  افتتاح  منذ 

اأن  معترباً  لفت،  القبال  باأن  اأبل  عبداهلل  القا�صي  اأكده 

باملر�صحني. الناخبني  ثقة  يوؤكد  ذلك 

جيدا  ح�صورا  �صهدت  ال�صباحية  الفرتة  ان  واأ�صاف 

من قبل الناخبني واملواطنني، الذين حر�صوا على الإدلء 

البحرين. د�صتور مملكة  يكفله  مكت�صب  كحق  باأ�صواتهم 

عدد  وان  �صل�صة،  الت�صويت  عملية  ان  اىل  ولفت 

وقد  ورقة   7200 تبلغ  للت�صوت  املوجودة  الوراق 

اجلولة  يف  للت�صويت  منها  ورقة  ا�صتخدام1500  مت 

الوىل.

ي�صجل  مل  العا�صمة  �صاد�صة  اقرتاع  مركز  ان  واكد 

ان  كما  القرتاع،  عمليات  خالل  اليوم  هذا  خمالفة  اي 

اأو عدد معني للذين قاموا  من ال�صعب ذكر ن�صبة معينة 

بالت�صويت يف املركز ولكن يبدو اأن غالبية الناخبني يف 

العا�صمة. املركز هم من حمافظة  هذا 

ابل  اكد  الكوهجي،  عبدهلل  املر�صح  ان�صحاب  وحول   

ان هذا اخلرب ا�صاعة وان كل ما قيل حوله غري �صحيح، 

ان يح�س قبل 10  املفرت�س  الن�صحاب من  ان  لفتا اىل 

ايام.

فميا  القرتاع،  مركز  عن  الكوهجي  املر�صح  وغاب 

دليل  هي  النتخاب  ورقة  ان  العطي�س  علي  النائب  افاد 

الن�صحاب. ا�صاعات  ولي�صت  احل�صم 

بالدائرة  اخلا�س  مركزالقرتاع  ان  بالذكر  جدير   

جممعاً   18 ي�صم  العا�صمة،  حمافظة  من  ال�صاد�صة 

التي  النتخابية  الكتلة  �صكنياً و7 مناطق وقرى، وتقدر 

األف ناخب.  11 يتمتع بنحو 



منى الن�شابة:

ال�شابعة  بالدائرة  والفرز  االقرتاع  مركز  رئي�س  اأعلن 

ال�شديقي  عبدالرزاق  اأحمد  القا�شي  العا�شمة  مبحافظة 

اأن »االقبال كان كثيفا ومقاربا للجولة االوىل«، م�شريا اىل 

ال�شاد�شة  حتى  توزيعها  مت  التي  االقرتاع  اوراق  عدد  ان 

خمالفات  اي  يوجد  »ال  واأنه  اقرتاع  ورقة  االف   3 م�شاء 

باللجنة  االنتخابية  العملية  اأن  واأ�شاف  �شبطها«.  مت 

االإ�شرافية مرت ب�شال�شة و�شفافية دون اأية م�شاكل، موؤكدا 

اأن اللجنة مل تقم باإرجاع اي ناخب ال يحق له الت�شويت 

يف  م�شجلني  غري  لناخبني  ا�شماء  ورود  لعدم  الدائرة  يف 

الك�شوف.

الذين  الثانية  اجلولة  يف  االأميني  الناخبني  عدد  وعن 

اأم�س  يوم  االقرتاع  عملية  يف  و�شاركوا  م�شاعدتهم  متت 

مبيناً  ناخبا،  الـ 30  قرابة  اإنهم  ال�شديقي:  قال  )ال�شبت( 

لذوي  متحركة  كرا�شي  وفرت  التنظيمية  اللجنة  ان 

االحتياجات اخلا�شة.

مبحافظة  ال�شابعة  الدائرة  عن  االقرتاع  مركز  و�شهد 

العا�شمة اإقباال الفتاً، حيث ياأتي هذا بعد ان اأفرزت نتائج 

الت�شويت يف اجلولة االأوىل من االنتخابات النيابية بالدائرة 

ال�شابعة مبحافظة العا�شمة خروج ثالثة مرت�شحني.

ويتناف�س يف هذه الدائرة كل من ا�شامة اخلاجة وزينب 

يف  امل�شوتني  من  الع�شرات  ا�شطف  اذ  حيث  عبداالمري، 

طوابري طويلة قبل موعد بدء عملية االقرتاع حر�شاً منهم 

على االإدالء باأ�شواتهم مبكراً.

ي�شار اىل انه يف اجلولة االوىل ح�شد املرت�شح ا�شامة 

اخلاجة 1458 �شوتا وح�شلت املرت�شحة زينب عبداالمري 

عبداهلل  املرت�شح  من  كل  خرج  فيما  �شوتا   1092 على 

القوتي  وخالد   )615( اهلل  �شكر  ور�شا   )610( الدرازي 

معركة  العا�شمة  �شابعة  مر�شحة  زينب  وتقود   .)656(

زينب  وحتاول  الثانية  للجولة  و�شلن  الالتي  الن�شاء 

بفوزها رفع اعداد املمثالت حتت قبة الربملان.
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ا وكرا�ٍس متحركة لذوي االحتياجات اخلا�صة م�صاعدة 30 اأميًّ

اإقبال كثيف على الت�صويت يف »�صابعة العا�صمة«

املر�صح القوتي يديل ب�صوته رغم خروجه من اجلولة الأوىل
رغم خروجه من اجلولة الأوىل، حر�ص 

التواجد  على  القوتي  خالد  ال�سابق  املر�سح 

الكفء،  النيابي  للع�سو  للت�سويت  مبكرا 

موؤكدا ان الت�سويت »واجب وطني«.

ودعا  القوتي الفائزين يف النتخابات اىل 

خدمة اأهايل املنطقة، وان يكون �سوتنا الذي 

ي�سدع باحلق، بال�سافة اىل فتح كافة امللفات 

العالقة.

ح�سني  مو�سى  عبداهلل  املواطن  وحر�ص 

63 �سنة »متقاعد« القدوم مبكرا للت�سويت، 

وعر�ص  وطني  واجب  الت�سويت  ان  معترباً 

للم�ساركة  ال�سعي  اجلميع  داعيا  دميقراطي، 

يف احلركة ال�سالحية جلاللة امللك.

حميا  على  الرتياح  مالمح  ارت�سمت 

)متقاعدة(  مدن  عبداهلل  رجن�ص  املواطنة 

للمر�سح  ت�سويتها  بعد  جرداب،  منطقة  من 

النيابي عن الدائرة ال�سابعة بالعا�سمة، مبينة 

ان اختيارها للمر�سح النيابي جاء على ا�سا�ص 

الكفاءة والنزاهة والوطنية والخالق. واكدت 

رجن�ص حر�سها على امل�ساركة يف النتخابات 

جميع  من  مطلوبا  وطنيا  واجبا  باعتباره 

املواطنني امل�ساركة فيها، معتربة ان امل�ساركة 

يف النتخابات لها انعكا�سات هامة على تقدم 

وازدهار البلد.

املر�صحان اكتفيا بالتوا�صل االجتماعي مع الناخبني

»تا�صعة العا�صمة« ت�صهد مناف�صة �صديدة بني الع�صفور وعبا�س
�شيد اأحمد ر�شا:

اقرتاع  مركز  افتتح  ن�شبي،  اأمني  هدوء  و�شط 

الدائرة التا�شعة يف حمافظة العا�شمة مبدر�شة غرناطة 

االبتدائية للبنات ب�شرتة، ليديل الناخبون باأ�شواتهم يف 

الدورة الثانية. 

ثمانية  ت�شمل  التي  العا�شمة،  تا�شعة  و�شهدت 

جممعات �شكنية، مناف�شة بني مر�شحني نيابيني م�شتقلني 

هما اإبراهيم علي الع�شفور، وحممد جعفر عبا�س.

ثروت  القا�شي  قال  االقرتاع  عملية  �شري  وحول 

على  مبنية  »الدميقراطية  باأن  اللجنة  رئي�س  حممد 

حرية االختيار واالنتخاب، وكل ذلك مراعى يف تا�شعة 

العا�شمة«.

واأكد اأن اللجنة مل تر�شد اأية خمالفات انتخابية اأو 

قانونية اإطالقاً، وقد �شارت عملية االقرتاع بامتياز.

 وحول مدى االإقبال على املركز قال: اإن االأقبل كان 

كبرياً منُذ �شاعات ال�شباح االأوىل.

عبا�س  جعفر  حممد  املرت�شح  قال  اآخر  جانب  من 

اأف�شل  »بل  جيدة  بوترية  �شارت  االقرتاع  عملية  باأن 

من اجلولة االأوىل« م�شيفاً اأن »يف اجلولة االأوىل كانت 

الثانية  اجلولة  يف  بينما  م�شحونة،  االأمنية  االأجواء 

هادئة ن�شبياً«.

و�شول  دون  حتول  كانت  التي  »العوائق  وتابع 

الناخبني يف اجلولة االأوىل مل تعد موجودة يف اجلولة 

الع�شفور  املر�شح  وبني  بينُه  املناف�شة  وحول  الثانية. 

�شندوق  فيها  يحكم  �شريفة  مناف�شة  باأنها  عبا�س  قال 

فهذا  مناف�شي  اأو  اأنا  جنحُت  »�شواء  م�شيفاً  االقرتاع، 

ي�شُب يف �شالح املجتمع والوطن«.

ال�شعب  من  جتعل  بينهما  املناف�شة  اأن  اإىل  ولفت 

يف  فالفارق  االنتخابات،  هذه  يف  �شيفوز  مبن  التكهن 

لهذا  �شوتاً،   34 مناف�شه  وبني  بينُه  االأوىل  اجلولة 

و�شف هذه املناف�شة باملحتدمة. 

»مل  عبا�س  قال  خمالفات  هناك  كانت  اإذا  ما  وعن 

اأر�شد اأية خمالفات يف اجلولتني، خا�شة يف ظل وجود 

قا�ٍس ميتاز بالدقة املتناهية«.

�شهدت  التي  الدوائر  بع�س  اأن  اإىل  عبا�س  ولفت 

من  انتخابية  مظاهر  فيها  تظهر  »مل  للمقاطعة،  دعوى 

نقت�شر  كمرت�شحني  وكنا  وغريها،  وخيام  اإعالنات 

على الرتويج الأنف�شنا عرب و�شائل اتوا�شل االجتماعي، 

واملطويات«.

عا�صرة العا�صمة ت�صهد اإقبااًل كثيفًا واللجنة توؤكد عدم ر�صد اأية خمالفات

اإ�صحاقي: مناف�صي مدعوم من الأ�صالة.. والبلو�صي: �صتثبت الأيام عدم �صحة ذلك
�شيد اأحمد ر�شا:

�شهدت »مدر�شة التعاون الثانوية للبنني« مركز اقرتاع 

الدائرة العا�شرة، يف حمافظة العا�شمة اإقباالً جماهريياً من 

قبل الناخبني الذين اأدلو باأ�شواتهم يوم اأم�س ال�شبت )29 

نوفمرب( خالل اجلولة الثانية من االنتخابات.

العا�شمة  عا�شرة  يف  الثانية  اجلولة  وانح�شرت   

البلو�شي،  نبيل  امل�شتقل  املر�شح  تناف�س  النيابي حيُث  على 

النيابي  املقعد  على  اإ�شحاقي  عي�شى  علي  امل�شتقل  واملر�شح 

املعني ب�شتة جمتمعات �شكنية.

حمد  القا�شي  العا�شمة  عا�شرة  جلنة  رئي�س  واأكد 

املركز يف  افتتاح  منُذ  يتوقف  االإقبال مل  اأن  على  ال�شويدي 

اإقباالً  �شهدت  الثانية  اجلولة  اأن  م�شيفاً  الباكر،  ال�شباح 

جماهريياً اأكرث منُه يف االأوىل »وقد متت العملية االنتخابية 

بكل �شال�شة وانتظام، ودومنا تعطيل اأو تاأخري للناخب«.

وحول ما اإذا ر�شدت اللجنة اأية خمالفات قال القا�شي 

قانونية«  اأو  انتخابية  خمالفات  اأية  نر�شد  »مل  ال�شويدي 

م�شرياً اإىل اأن مر�شحاً كان متواجد يف داخل املركز ومل ي�شكل 

م�شار  عن  مف�شول  املرت�شح  اأن  حيُث  م�شكلة،  اأي  وجوده 

الناخبني.

يف  باأنُه  اإ�شحاقي  عي�شى  علي  املر�شح  قال  ذلك  اإىل 

م�شيفاً  االأ�شالة«  »جمعية  قبل  من  مدعوم  مر�شح  مواجهة 

باأن مناف�شه دائماً ما يوؤكد باأنُه م�شتقل يف الوقت الذي ت�شري 

فيه العديد من االأدلة على الدعم.

خفي  بدعم  االأ�شالة  جمعية  »تقوم  اإ�شحاقي  واأ�شاف 

وعدم  االأمر،  على  التكتم  �شبب  ا�شتغرب  واأنا  ملناف�شي، 

الفيديوهات  من  العديد  هناك  اأن  اإىل  م�شرياً  عنه«  االإعالن 

التي ن�شرت على »يوتيوب« والتي توؤكد كالمه.

رئي�س  علينا  يخرج  اأن  معنى  »ما  اإ�شحاقي  وت�شاءل 

يف  مبتدئى  ال�شخ�س  هذا  باأن  ويقول  االأ�شالة  جمعية 

ذلك  ورغم  وندعمه؟«  معه،  نقف  لكننا  ال�شيا�شية  ال�شاحة 

بينه وبني مناف�شه مت�شاوية.  الفوز  باأن حظوظ  يرى علي 

اأ�شماها بع�س  املناف�شة »لي�شت بحرب كما  باأن هذه  موؤكداً 

املتناف�شني، بل هي عر�ٌس دميقراطي«.

اأن اختيار املمثل املنا�شب يف  اإىل  اإ�شحاقي النا�س  ودعا 

املجل�س القادم، بعيداً عن العاطفة، بل بالركون اإىل العقالنية 

واختيار االأف�شل. اأما املرت�شح امل�شتقل نبيل البلو�شي فقد رد 

»اأوؤكد  باأنه مر�شح م�شتقبل، وقال  موؤكداً  مناف�شه،  اتهامات 

على ا�شتقاليل، و�شتثبت االأيام ذلك«؟.

على  »بناًء  البلو�شي  قال  الفوز  يف  حظُه  مدى  وحول 

التوقعات التي قد ت�شيب اأو تخيب، وبح�شب م�شح املنطقة، 

فاأن الفر�شة جيدة، واالأمور تب�شر باخلري«.

ب�شكل  العملية  »ت�شري  قال  االقرتاع  عملية  �شري  وعن 

ممتاز، ورغم عدم كثافة احل�شور، اإال اأنُه بقي م�شتمراً منُذ 

�شاعات ال�شباح االأوىل« كما اأنني تواجدُت يف القاعة طوال 

فرتة االنتخاب، ومل اأ�شهد اأية خمالفات انتخابية.



12www.alayam.com

الأحد 8 �صفر 1436 - العدد 9366 

Sunday 30th November 2014 - No. 9366

اأوىل املحّرق ت�سجل 4200 �سوت قبل اإغالق ال�سناديق بثالث �ساعات
[ عبداهلل الهامي:

�صجلت الدائرة الأوىل باملحرق قرابة 4200 

قبيل  وذلك  والبلدي  النيابي  للجانبني  �صوت 

اغالق ال�صناديق بثالث �صاعات، ح�صبما �صّرح 

د.يو�صف  النتخابي  املركز  قا�صي  »اليام«  لـ 

عبدالهادي.

واأكد رئي�س اللجنة ال�صرافية مبركز املحرق 

التي  امل�صاكل  كافة  ان  الزايد  ابراهيم  القا�صي 

تفاديناها  الأوىل،  اجلولة  يف  املراكز  واجهتها 

متاماً، خا�صًة نق�س الأوراق، اذ طّورنا النظام 

البطاقات  من   ٪20 ا�صتنفاد  حالة  يف  ليبلغنا 

 ٪40 لـ  الن�صبة  و�صلت  ما  واذا  النتخابية، 

في�صبح الأمر م�صتعجالً.

امل�صتقل  النيابي  املرت�صح  قّدم  وبدوره 

املدعوم من الأ�صالة علي بوفر�صن �صكوى لدى 

د.يو�صف  املحرق  باأوىل  الفرعي  املركز  قا�صي 

من  املدعوم  مناف�صه  اخرتاق  عن  عبدالهادي 

املنرب الوطني ال�صالمي د.�صعدي حممد لقانون 

املال�صقة  مرت  املئتي  حيز  داخل  الدعاية  حظر 

ملركز القرتاع.

الهدوء  �صاد  الذي  الوقت  يف  ذلك  وياأتي 

خليفة  ال�صيخ  مبعهد  الكائن  املركز  اأجواء 

النيابي  املرت�صح  ابدى  حيُث  للتكنولوجيا، 

امل�صتقل املدعوم من املنرب وحيد املناعي ارتياحه 

وثقته التامة مبا لديه من اأ�صوات، يف حني مل 

يح�صر ابداً مناف�صه املدعوم من ال�صالة يو�صف 

الري�س.

الأوىل يف  بالدائرة  الوىل  و�صجلت اجلولة 

د.�صعدي  النيابيان  املر�صحان  ح�صد  املحرق، 

حممد 1986 �صوتاً، ود.علي بوفر�صن 1569 

يو�صف  البلديان  املرت�صحان  حقق  فيما  �صوتاً، 

املناعي 1112  الري�س 1833 �صوتاً، ووحيد 

�صوتاً. 

البلو�صي  خليل  املرت�صحني  من  كل  واعلن 

لـ د.علي  واحمد عقاب يف وقت �صابق دعمهما 

وعبداهلل  املطوع  حممد  اأعلن  فيما  بوفر�صن، 

ال�صهلي دعمهما لـ د.�صعدي حممد عبداهلل.

توتر بني »الأ�سالة« و»املنرب« يف اأوىل املحرق

[ عبداهلل الهامي

ان  الزايد  ابراهيم  القا�صي  املحرق  ال�صرافية مبركز  اللجنة  رئي�س  اأكد 

كافة امل�صاكل التي واجهتها املراكز يف اجلولة الأوىل، مت تفاديها يف جولة 

تطوير  مت  انه  موؤكدا  الأوراق،  نق�س  مب�صاألة  يتعلق  فيما  خا�صًة  العادة، 

البطاقات  من   ٪20 ا�صتنفاد  حالة  يف  الت�صويت  بعملية  اخلا�س  النظام 

النتخابية، واذا ما و�صلت الن�صبة لـ 40٪ في�صبح الأمر م�صتعجالً.

ومن ناحيته، توقع قا�صي مركز اقرتاع اوىل املحرق د.يو�صف عبدالهادي 

بحوايل  �صينتهي  الفرز  اأن  اىل  لفتاً  له،  املحدد  الوقت  الت�صويت يف  انتهاء 

العا�صرة او احلادية ع�صرة م�صاًء.

وبدوره، قّدم املرت�صح النيابي املدعوم من الأ�صالة علي بوفر�صن �صكوى 

من  املدعوم  مناف�صه  اخرتاق  عن  املحرق  باأوىل  الفرعي  املركز  قا�صي  لدى 

حيز  داخل  الداعية  حظر  لقانون  حممد  د.�صعدي  ال�صالمي  الوطني  املنرب 

املئتي مرت املال�صقة ملركز القرتاع.

وياأتي ذلك يف الوقت الذي �صاد الهدوء اأجواء املركز الكائن مبعهد ال�صيخ 

وحيد  املنرب  من  املدعوم  النيابي  املرت�صح  ابدى  حيُث  للتكنولوجيا،  خليفة 

املناعي ارتياحه وثقته التامة مبا لديه من اأ�صوات، يف حني مل يح�صر ابداً 

مناف�صه املدعوم من ال�صالة يو�صف الري�س.

 واعلن كل من املرت�صحني خليل البلو�صي واحمد عقاب يف وقت �صابق 

دعمهما لـ د.علي بوفر�صن، فيما اأعلن حممد املطوع وعبداهلل ال�صهلي دعمهما 

لـ د.�صعدي حممد عبداهلل.

االأيام تر�سد ا�ستغلاًل للأطفال يف الدعاية االنتخابية

قا�سي ثانية املحرق: ت�سويت كثيف يقارب اجلولة الأوىل

[ عبداهلل الهامي

اأن  خلف  ابراهيم  حمد  املحرق  ثانية  اقرتاع  مركز  قا�صي  اأكد 

ان  اىل  م�صرياً  �صوتاً،  اآلف   4 الـ  اقرتاعها  بطاقات  فاقت  ال�صناديق 

انه مقارب  ابداً، مو�صحاً  الوقت ومل ينقطع  التدفق ظل م�صتمراً طيلة 

اىل حد كبري من اجلولة الأوىل، يف حني اأكد مندوبو املرت�صحني �صال�صة 

العملية النتخابية وهدوئها.

للقيام  لالطفال،  البلديني  املرت�صحني  ا�صتغالل  »الأيام«  ور�صدت 

بعملية الدعاية والوقوف يف منت�صف الطرقات املجاورة ملركز اقرتاع 

نقل  �صيارات  يف  ي�صعونهم  كما  للبنني،  البتدائية  الب�صيتني  مدر�صة 

»�صك�صويل« ويطوفون بهم يف الأنحاء املجاورة للمركز، وهم يهتفون 

يف مكربات ال�صوت با�صم مرت�صحيهم.

احلالية  املرت�صحة  بني  مّت  ُمعلن  غري  حتالفاً  ان  »الأيام«  وعلمت 

والبلديون  زميان  بن  عبدالرحمن  اخلا�صر  والنيابي  �صلمان،  فاطمة 

اخلا�صرون انور البلو�صي و�صمية الدو�صري ويعقوب يو�صف.

جمعة  ابراهيم  بني  تناف�صا  بالدائرة  الإعادة  جولة  و�صهدت 

وعبداملنعم العيد، وللبلدي: جنم اآل �صنان وفاطمة �صلمان.

وكانت الدائرة �صجلت ح�صوراً كثيفاً يف اجلولة الأوىل التي تناف�س 

ت�صدر  اإذ  للنيابية،  وثمانية  البلدية  لالنتخابات  �صبعة مرت�صحني  بها 

الأوىل جنم اآل �صنان بـ 2159 �صوتاً، اعقبته فاطمة �صلمان بـ 1422 

 1761 احلمادي  ابراهيم  النيابيان  املرت�صحان  حقق  حني  يف  �صوتاً، 

�صوتا وعبداملنعم العيد 1550�صوتا.

االأخرية ال�ساعة  حتى  وح�سور  �سوتوا..   3800
هدوٌء حِذر يف ثالثة املحرق و�سط غياب التحالفات العلنية

[ عبداهلل الهامي

يف  الثالثة  الدائرة  احلِذر  الهدوء  �صاد 

التحالفات  غياب  و�صط  املحرق  حمافظة 

العلنية.

حوايل  ت�صويت  الدائرة  و�صّجلت 

3800  ناخب حتى ال�صاعة الأخرية، وذلك 

من اأ�صل 8700 ُمقيدين يف ك�صوف الدائرة، 

ح�صبما اأفاد رئي�س اللجنة القا�صي د.حممد 

توفيق عبداملجيد، الذي اأكد �صال�صة العملية 

او  مالحظات  اية  ر�صد  وعدم  النتخابية 

�صكاوى �صواًء من الناخبني او املرت�صحني.

وعرّب املرت�صحون يف الوقت نف�صه عن 

الهدوء العام داخل وخارج قاعة القرتاع، 

اإذ تواجد كل من املرت�صحني البلديني يا�صر 

جمال  والنيابيني  �صنان،  اآل  وجنم  البكري 

بوح�صن واأحمد البنعلي معظم الوقت.

الوىل  اجلولة  يف  بوح�صن  وح�صد 

مناف�صه  على  متقدماً  �صوتاً،   1219

فيما  �صوتاً،   1061 �صّجل  الذي  البنعلي، 

والبكري  �صوتاً   2390 �صنان  اآل  حقق 

 .1926

مرت�ّصح  اأ�صوات  تتجه  ان  وُيتوقع 

الأوىل  اجلولة  من  خرج  الذي  الأ�صالة 

النيابي  املرت�صح  اىل  املحميد  عبدالنا�صر 

احلايل جمال بوح�صن.
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 بوعنق: الفوز للأقوى...اجلودر: »هذا امليدان يا حميدان«

»خــامـــ�ســـــة الـمـــحــــــرق«.. حــــــــرب!!
  فاطمة �صلمان: 

للبنات  البتدائية  رقية  مبدر�صة  القرتاع  مركز  �صهد 

الذين  الناخبني  توافد عدد كبري وحا�صد من  املحرق  بخام�صة 

توافدوا ب�صكل كبري خارج مركز القرتاع منذ �صاعات ال�صباح 

الوىل قبل افتتاح مركز القرتاع موؤكدين حر�صهم وا�صرارهم 

يف امل�صاركة يف هذا العر�س النتخابي.

وتنوع احل�صور بني الرجال والن�صاء وال�صباب وال�صيوخ 

الذي ح�صر البع�س منهم على »كرا�صي متحركة« اأو مب�صاعدة 

النتخابية  العملية  يف  امل�صاركة  بذلك  موؤكدين  الآخرين 

مر�صحو  تواجد  كما  اجلميع  مي�س  وطنيا  واجبا  باعتبارها 

املجل�س النيابي والبلدي يف مركز القرتاع منذ الدقائق الوىل 

التابعني  املراقبني  من  عدد  تواجد  اىل  ا�صافة  املركز  لفتتاح 

العالقات  وجمعية  الن�صان  حقوق  ومبادئ  حوار  جلمعية 

العامة وعدد اخر من و�صائل العالم املختلفة..

واكد من جانبه رئي�س اللجنة القا�صي علي ال�صويخ على 

مدى القبال والطوابري الطويلة التي امتدت قبيل وبعد افتتاح 

والريحية  وال�صال�صة  املنظمني  جهود  وثمن  القرتاع  ابواب 

التي مل�صها على وجوه الناخبني، منوها بان هذه ال�صور تنم 

للمر�صحني  الثاين  الدور  يف  النتخابية  العملية  جناح  عن 

والناخبني وان املواطن البحريني بات على قدر كاف من الوعي 

بدوره الفعال يف م�صرية اجناح العملية النتحابية.

واو�صح ان مركز القرتاع قد خ�ص�س زاوية لتواجد عدد 

من املراقبني من جمعيات خمتلفة ومنها جمعية حوار ومبادئ 

حقوق الن�صان ا�صافة اىل جمعية العالقات العامة.

وحول امل�صاكل او املخالفات التي مت ر�صدها بني ان عملية 

او م�صاكل تذكر �صواء من  اية عراقيل  القرتاع متت من دون 

املر�صحني او الناخبني.

وا�صار اىل ان عملية الت�صويت ت�صري وفق امل�صار ال�صحيح 

بف�صل التنظيم املمتاز وتعاون الناخبني فيما بينهم، مو�صحا 

انه قام �صخ�صيا بتوجيه وم�صاعدة 42 ناخبا من كبار ال�صن 

ممن يجهلون القراءة والكتابة واآخرون من ذوي الحتياجات 

اخلا�صة منذ م�صي 4 �صاعات على فتح باب القرتاع متوقعا 

ت�صاعف العدد يف ال�صاعات املقبلة.

تاأهل  الذي  اجلودر  حممد  النيابي  املر�صح  ا�صاد  بدوره 

للدور الثاين اىل جانب مناف�صه املر�صح خالد بوعنق بالعملية 

التي  واملرونة  وال�صفافية  بالو�صوح  تت�صم  التي  النتخابية 

املمتاز  التنظيم  للناخبني من خالل  الريحية  متنح مزيدا من 

وذوي  ال�صن  كبار  مل�صاعدة  �صواء  اجلميع  تعاون  اىل  ا�صافة 

الحتياجات اخلا�صة.

وحول فر�صه بالفوز اكد انه يف الوقت احلايل لي�س لديه 

اي توقعات تذكر وهو كغريه من الناخبني ينتظر ماذا تخرجه 

الف�صل  �صيختارون  الناخبني  ان  متيقنا  القرتاع  �صناديق 

وال�صلح لهذه الدائرة.

وبني ان القبال الكبري على الت�صويت ميثل ردا قويا على 

دعوات املقاطعة لالنتخابات او حماولة عرقلتها لكن ال�صوت 

ويقال  يحاك  ما  ان  مرارا  كعادته  ويثبت  اثبت  الذي  لل�صعب 

للحراك  ي�صعى  الذي  ال�صيل  البحريني  لل�صعب  مي�س  ل 

امليدان  »هذا  يقال  العر�س وكما  هذا  وامل�صاركة يف  النتخابي 

يا حميدان«. 

ان هذا  اكد  الذي  بوعنق  املر�صح خالد  الراأي  ويوافقه يف 

راية  ان  الخرى  للجهة  يثبت  للناخبني  احلا�صد  احل�صور 

البحرين خفاقة عاليا ول يهم يف هذا اليوم من يفوز بيننا بل 

الهم هو فوز البحرين يف هذا اليوم.

اجلراأة  من  عال  بقدر  يتمتع  ممن  لالأقوى  البقاء  واعترب 

وتلبية  وتطوير  ادارة  على  والقادر  امل�صوؤولني  مواجهة  على 

احتياحات ابناء الدائرة معتربا انها مقومات يتمتع بها ب�صهادة 

ناخبيه، منوه ان هناك �صائعات حتاك �صده باعتباره مر�صحا 

عدد  تقليل  اجل  من  وذلك  ))الوفاق((  جمعية  من  مدعوما 

ناخبيه والطاحة به.

الذين مل يحالفهم احلظ  املر�صحني   ا�صافة اىل تعمد احد 

املنطقة  ناخبي  ن�صي جلميع  م�صج  ار�صال  الوىل  اجلولة  يف 

ومر�صحيها يدعوهم للت�صويت ودعم مر�صحه املناف�س ال انه 

اعترب ذلك لن يقلل من حظوظه وثقة ناخبيه به متوقعا فوزه 

على مناف�صه بن�صبة تفوق الـ %95.

واو�صح انه اكت�صح النتائج يف انتخابات 2010 و�صوف 

يكت�صح كذلك يف انتخابات 2014، منوها كذلك على �صال�صة 

الطفال  دخول  باملركز  اللجنة  و�صماح  النتخابية  العملية 

النتخابي  الوعي  القرتاع وهذا ينم عن  مع ذويهم اىل مركز 

اليوم  ابنائهم اهمية هذا  الناخبني وحر�صهم على تعليم  لدى 

لهم  يعطى  حي  وطني  كدر�س  الفاعلة  النتخابية  وامل�صاركة 

على ار�س الواقع..

واجلدير بالذكر ان خام�صة املحرق تقدر كتلتها النتحابية 

 10 عدد  النيابي  مقعدها  على  تناف�س  ناخبا   7199 بـ 

مرت�صحني يف الدور الول جنح منهم يف الو�صول للدور الثاين 

املر�صح خالد بوعنق وحممد اجلودر بينما تناف�س على املقعد 

البلدي عدد 8 مر�صحني و�صل منهم لهذا الدور كال من املر�صح 

نواف بوعالي وحممد خليفة حرز..

م�ساهدات:

تن�صى  الناخبات  اإحدى   ]

كابينة  يف  �صفرها  ـــواز  ج

حمفظة  ين�صى  واآخر  القرتاع 

قا�صي  اإىل  ت�صليمها  ومت  نقوده 

اللجنة..

[ رجل دين يتقدم ب�صكوى 

راف�صا  القرتاع  مركز  لقا�صي 

من  وموظفات  منظمات  وجود 

امل�صارات  يف  الن�صائي  العن�صر 

للرجال. املخ�ص�صة 

قبول  يف  ترتدد  موظفة   ]

خا�صة  الناخبني  احــد  هوية 

ال�صفر  جواز  يف  �صورته  وان 

امامها. تراه  تختلف عما 

ال�صن  يف  طاعنة  �صيدة   ]

حول  اللجنة  قا�صي  ت�صت�صري 

يتوجب  الذي  الف�صل  املر�صح 

تنتخبه.. ان  عليها 

املر�شحة العلوي: فوزي احلقيقي م�شاركتي بالعر�س الدميقراطي

هــدوء ن�سبي واإقبـــال جيـــد يف »�ســـاد�ســـة املحـــرق« 
فاطمة �صلمان 

�صهد مركز القرتاع بالدائرة ال�صاد�صة من حمافظة املحرق الكائن مبدر�صة 

الدير البتدائية العدادية للبنات اقبال جيدا منذ ال�صاعات الوىل لفتتاح املركز، 

ال ان الهدوء �صاد هذه الدائرة التي ت�صلل ناخبوها ب�صكل متقطع خالل الفرتات 

الوىل منذ بدء الت�صويت.

حيث تنوع الناخبون بني فئة ال�صباب وكبار ال�صن ومنهم من ح�صر على 

كرا�ٍس متحركة ال ان احل�صور الن�صائي كان البرز، كما تواجد املر�صح النيابي 

لفتتاح  الوىل  الدقائق  منذ  الن�صوح  علي  البلدي  واملر�صح  املا�صي  عبا�س 

الع�صريي  نبيل  النيابي  املر�صح  اىل جانبهم  ذلك  بعد  ان�صم  كما  القرتاع  باب 

النتخابية  العملية  �صري  ملتابعة  العلوي  تغريد  البلدي  للمجل�س  واملر�صحة 

والتاأكد من �صالمتها واريحيتها للناخبني.

القبال جيد جدا يف  ان  فليفل  املحرق �صلمان عي�صى  واكد قا�صي �صاد�صة 

هذه الدائرة وعملية الت�صويت تتم بكل �صهولة واريحية وت�صري وفق م�صارها 

ال�صحيح ب�صكل �صل�س ومنظم ومل تتم مواجهة اي جتاوزات او م�صاكل تذكر، 

العداد خالل  وت�صاعف  القادمة  ال�صاعات  الناخبني خالل  اعداد  تزايد  متوقعا 

ال�صاعات القادمة من الت�صويت..

الراحة  �صبل  جميع  توفري  يف  المن  ورجال  املنظمني  دور  على  اثنى  كما 

وال�صال�صة ل�صري العملية النتخابية وجناحها كما بني عدم ورود اي خمالفات 

الذي  الناخبني  ك�صوف  يف  البع�س  ا�صماء  وجود  عدم  �صوى  تذكر  م�صاكل  او 

عمدنا اىل اعداد ك�صف خا�س بهم �صمانا وحفظا حلقهم يف احل�صور واثبات 

رغبتهم يف الدلء باأ�صواتهم.

على  الفوز  يف  تفاوؤله  املا�صي  عبا�س  النيابي  املر�صح  ابدى  جانبه  ومن 

مناف�صة املر�صح نبيل الع�صريي وح�صده ملزيد من ا�صوات الناخبني من خالل 

مركز القرتاع واملراكز العامة.

واثنى املا�صي على عملية القرتاع التي يبدو انها تتم ب�صهولة وي�صر ومن 

دون تعقيدات اوم�صاكل تذكر مقارنة بحجم كتلة الناخبني يف الدائرة، مو�صحا 

القبال املتقطع من ناخبي الدائرة خالل ال�صاعات الوىل من فتح باب القرتاع ل 

يلغي ت�صاعف العداد يف ال�صاعات املقبلة.

املوؤ�صرات  ان  الن�صوح  علي  البلدي  املر�صح  او�صح  ال�صياق  نف�س  ويف 

احلالية تبني ان فر�صه بالفوز قوية جدا خا�صة وانه ابن املنطقة وله باع طويل 

يف خدمة اهايل الدائرة كما ان خربته لأكرث من 35 عاما يف جمال البنى التحتية 

وعالقاته العامة بعدد من امل�صوؤولني واملخت�صني بال�صاأن البلدي كفيلة ان تر�صح 

كفته يف الفوز على مناف�صته املر�صحة تغريد العلوي.

و�صدد على ان عددا من الناخبني �صيتوجهون للت�صويت يف املراكز العامة 

التي يعتمد عليها كثريا يف ك�صب ا�صوات ناخبيه من اهايل الدائرة.

بينما ل توافقه يف الراأي مناف�صته املر�صحة للمجل�س البلدي تغريد العلوي 

التي اعتربت ان فر�صها يف الفوز قوية جدا خا�صة وانها هي من ح�صدت غالبية 

ال�صوات يف اجلولة الوىل متفوقة على مناف�صها الن�صوح.

والبلدي  النيابي  املجل�س  ومنها يف  عدة  املراأة يف جمالت  بدور  وا�صادت 

للتغيري  يطمحون  الذين  اجلن�صني  من  ناخبيها  باأ�صوات  الكبرية  ثقتها  مبدية 

والبنى  للخدمات  باملفتقرة  و�صفتها  التي  الدائرة  خلدمة  الف�صل  واختيار 

الدائرة  باأهايل  خا�س  اجتماعي  مركز  بتوفري  نيتها  عن  و�صرحت  التحتية، 

ا�صافة اىل مركز اخر معني بالأ�صر املنتجة كما انها ت�صعى للنهو�س ب�صيدات 

الدائرة وتلبية احتياجاتهم.

و�صددت العلوي على انه يف حال عدم فوزها يف هذه اجلولة فاإن �صرف 

امل�صاركة يف هذا العر�س النتخابي امر كاف لها واخل�صارة ل تعني توقفها عن 

تقدمي اخلدمات لبناء دائرتها.

ن�شاء واأطفال ودراجات كهربائية

حرب دعائية بو�سائل متطورة ب�سابعة املحرق يف الدقائق الأخرية
اأمين �صكل:

اجلانبية  ال�صوارع  �صهدت  بدقائق،  القرتاع  مقر  اإغالق  قبل 

ال�صابعة  بالدائرة  القرتاع  مقر  اخلوارزمي  مبدر�صة  املحيطة 

كافة  املرت�صحون  فيها  ا�صتخدم  دعائية  حربا  املحرق  مبحافظة 

ال�صبل املمكنة لتوجيه الناخبني، فيما اأغلقت ال�صناديق يف املوعد 

املحدد دون حدوث م�صاكل تذكر.

فقد ا�صتعان املرت�صحون يف كٍل من املجل�س النيابي والبلدي 

الآ�صيويني  وحتى  والأطفال  وال�صيوخ  ال�صباب  من  مبجموعات 

لتوزيع الدعاية النتخابية على املتوجهني للت�صويت يف الدقائق 

الأخرية، بينما ا�صتعانت املرت�صحة �صباح الدو�صري مبجموعة من 

الن�صاء وقفن على نا�صية ال�صارع الرئي�صي املوؤدي ملركز القرتاع 

الدائرة  �صهدت  حيث  لها  الت�صويت  على  والرجال  الن�صاء  حلث 

ح�صورا ن�صائيا قويا يف عملية الت�صويت.

وا�صتعان املر�صح البلدي عبداهلل الب�صتكي ب�صباب يقود دراجات 

املحيطة  املنطقة  يف  للتجول  �صوره  عليها  متطورة  كهربائية 

�صا�صته  اآيباد على  ال�صباب يحمل جهاز  اأحد  فيما ظهر  بالدائرة، 

�صورة املر�صح النيابي نا�صر الف�صالة، وا�صتعان املر�صح النيابي 

علي املقلة بدعم فني متثل يف جمموعة من الفنانني املعروفني مثل 

علي الغرير وخليل الرميثي و�صعد البوعينني وحممد ي�س وقفوا 

خارج مركز القرتاع اإىل جانب �صقيقه املخرج اأحمد املقلة لتوجيه 

الناخبني للت�صويت لعلي املقلة.

جدير بالذكر اأن الدائرة ال�صابعة تعد الكتلة الأكرب من حيث 

عدد الناخبني حيث �صرح القا�صي خالد املدفع رئي�س اللجنة باأن 

من يحق لهم الت�صويت للمرت�صحني للمقعد النيابي 13204 بينما 

يبلغ عدد من يحق لهم الت�صويت للمقعد البلدي 13223 ناخبا.
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 املواطنون: جئنا من اأجل البحرين.. �سابعة املحرق:

اإقبال ن�شائي كبري.. وتوتر م�شتمر بني املرت�شحني
اأمين �صكل:

�صهدت جلنة القرتاع بالدائرة ال�صابعة مبحافظة 

حتى  متزايدا  اإقبال  ابوابها  افتتاح  بدء  منذ  املحرق 

فيه  الغلبة  وكانت  ملحوظ  ب�صكل  النهار  منت�صف 

للعن�صر الن�صائي حيث حر�صت الن�صاء بالدائرة على 

وهو  الرجال  من  اأكرب  بن�صبة  والت�صويت  التواجد 

امل�صهد الذي تكرر للأ�صبوع الثاين من جولة الإعادة 

التي يتناف�س فيها كل من علي املقلة ونا�صر الف�صالة 

على  املناف�صة  تنح�صر  بينما  النيابي،  املقعد  على 

املقعد البلدي بني املر�صحة �صباح الدو�صري وعبداهلل 

الب�صتكي.

من  كٍل  يف  املر�صحني  على  بادياً  التوتر  وكان 

النيابي والبلدي منذ ال�صباح وتناوبوا التواجد داخل 

المر  الناخبني وهو  القرتاع وخارجه لتح�صيد  مقر 

الذي مل يعرت�س عليه رئي�س اللجنة القا�صي خالد 

املدفع.

تواجد  اأن  »الأيام«  لـ  ت�صريح  يف  املدفع  وقال 

العملية  يوؤثر على �صلمة  ل  املقر  املرت�صحني خارج 

ب�صكل  �صارت  القرتاع  عملية  اأن  موؤكدا  النتخابية، 

�صل�س منذ ال�صباح، ومل يكن هناك اأي �صكاوى �صواء 

من املر�صحني اأو الناخبني.

وعلى �صعيد املواطنني الذين ح�صروا للت�صويت 

يف جولة الإعادة، اأكد غالبيتهم على �صرورة امل�صاركة 

يف النتخابات من اأجل البحرين ولي�س مل�صلحة اأحد 

من املرت�صحني، حيث قالت �صيدة ح�صرت للت�صويت 

اأك�صجني  اأنبوب  ويرافقها  املتحرك  مقعدها  على 

مو�صل بخرطوم مير اأمام اأنفها، اأنها ح�صرت من اأجل 

البحرين ولي�س ملر�صح بعينه، ورغم مر�صها الع�صال 

فاإنها عادت لت�صوت للأ�صبوع الثاين م�صرة على حمل 

�صورة ل�صمو رئي�س الوزراء موؤكدة اأن البحرين كلها 

جتاوز  مواطن  اأكد  بينما  الر�صيدة،  قيادتها  تع�صق 

اأنه ملتزم باحل�صور للت�صويت  الثمانني عاما  عمره 

من اأجل الوطن ولي�س مل�صلحة اأحد من املرت�صحني.

وا�صطحب كثري من املواطنني اأطفالهم معهم يف 

مقار الت�صويت ومت اإدخالهم من قبل الأمن والقائمني 

وهو  اعرتا�س  دون  الت�صويت  عملية  مراقبة  على 

الأمر الذي ظهر يف بداية عملية الت�صويت الأ�صبوع 

الفائت حيث اأبدى اأحد امل�صرفني مبدر�صة اخلوارزمي 

اعرتا�صه على دخول الأطفال ملنطقة الت�صويت، لكن 

هذا الأمر مت جتاهله اأم�س حتى اأن بع�س املواطنني 

يف  الت�صويت  اأوراق  الأطفال  ي�صع  اأن  على  اأ�صروا 

�صناديق القرتاع باأيديهم.

وتعترب الدائرة ال�صابعة مبحافظة املحرق الأكرب 

من حيث الكتلة الت�صويتية يف اململكة حيث يبلغ عدد 

الناخبني فيها 13224، وقد �صوت منهم يف اجلولة 

الأوىل 7800 وهو ما كان له الأثر الكبري يف تاأخر 

نتيجة الفرز، وكذلك كان عدد املرت�صحني يف الدائرة 

و�صتة  النيابي  املقعد  على  مرت�صحني   9 بلغ  الذي 

متناف�صني على املقعد البلدي، وح�صل املر�صح النيابي 

املر�صح  بعد  وجاء  �صوتا   1599 على  املقلة  على 

نا�صر الف�صالة بـ 1525 �صوتا، بينما ح�صل املر�صح 

البلدي عبداهلل الب�صتكي على 2723 �صوتا، وح�صدت 

مناف�صته �صباح الدو�صري 3014 �صوتا.

الآباء حر�سوا على تعليمهم اأهمية امل�ساركة..

اأطفال البحرين ير�شمون ب�شمة اأمل مع اآبائهم يف االنتخابات
نورهان فتحي:

وطنيون منذ نعومة اأظافرهم، مل يبلغوا ال�صن القانونية الذي يحق 

بذور  اإنهم  فيهم،  يعي�س  بلدهم  حب  ولكن  بعد،  النتخابات  فيه  لهم 

امل�صتقبل واأطفال البحرين الغالني، الذين اأ�صافوا على امل�صهد النتخابي 

يف جولة الإعادة ب�صمة اأمل يف اجليل القادم، الذي يرى اأبويه حري�صني 

واأهمية  معنى  الآن  منذ  ويتعلم  النتخابية،  بالعملية  امل�صاركة  على 

الت�صويت يف العر�س النتخابي الذي تعي�صه البلد.

�صبب حر�صهم على  و�صاألتهم عن  البحرينية  الأ�صر  التقت  »الأيام« 

ا�صطحاب اأولدهم معهم وهم مازالوا �صغار، وكانت الإجابة كالآتي:

اأكد خالد �صعود حر�صه على ا�صطحاب ولده متيم معه والذي مل 

يكمل عامه الثامن بعد ليتعلم اأهمية امل�صاركة بالنتخابات، و�صرورة اأن 

ميار�س حقه يف الت�صويت عندما ي�صل اإىل ال�صن القانونية، كما جاءت 

الت�صويت  يف  حقهما  مار�صتا  حيث  �صعود  اأمل  واأخته  زوجته  برفقته 

اأي�صاً.

اإىل  ابنتها  برفقة  فجاءت  ال�صمالية  املحافظة  من  �صوار  عبري  اأما 

حتى  ترفيهيا  توعويا  �صيا�صيا  يوما  معها  تق�صي  حتى  مول  ال�صيف 

النخاع، وتقول �صوار يف حوارها مع »الأيام«: »قبل ان اأتي جل�صت مع 

ابنتي وعلمتها معنى كلمة انتخابات والفرق بني النتخابات الربملانية 

ان  امتنى  ولكن  حالياً  الت�صويت  على  قادرة  غري  هي  رمبا  والبلدية، 

اأراها ذات يوم ناخبة  ت�صبح ع�صوة فاعلة يف املجتمع بامل�صتقبل واأن 

وطنية يف النتخابات«.

ويو�صح الناخب حممد خاطر اأنه جاء مع اأولده الثلثة اليوم، لأن 

امل�صاركة واجب وطني على كل بحريني ويجب اأن يربي كل اأب اأولده 

على حب الوطن ويعلمه اأن �صوته اأمانة عليه اأن يعطيها ملن ي�صتحق، 

وقال: »�صاأظل انتخب حتى ولو و�صل �صني اإىل �صبعني عاماً و�صاأ�صطحب 

وقتها احفادي معي لأعلمهم كما علمت اأباءهم اأهمية امل�صاركة«.

وعن العوامل التي �صجعت العائلت على ا�صطحاب اأطفالهم معهم 

اثناء النتخابات يقول اأحمد جميد: »ا�صطحبت اأولدي اليوم اإىل املول لأن 

ذلك يوم اجازتنا، واأرى يف اقامة دوائر انتخابية داخل مراكز الت�صوق 

فكرة جداً ناجحة، لأنها متكن العائلة من ق�صاء يوم ترفيهي جميل ويف 

نف�س الوقت يتمكن الأباء من الت�صويت دون تعطيل يوم اجازتهم".

اأولدها  ان يرت�صح  تتمنى  اأنها  في�صل  اأمل  اأكدت  الإطار  نف�س  ويف 

ذات يوم للنتخابات الربملانية لأنها تربيهم منذ نعومة اظافرهم على 

كان  اأياً  الغايل  الوطن  خدمة  �صبيل  يف  بالنف�س  والت�صحية  الوطنية 

موقعهم.
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ح�صني ال�صاري: 

مراقبون: التزام بال�صمت االنتخابي وال خمالفات

»اأوىل ال�صمالية«.. ا�صتغالل الأطفال لك�صب اأ�صوات الناخبني
ح�صني ال�صاري:

للإدلء  ال�صمالية  الأوىل  الدائرة  يف  املواطنون  توافد 

الربملانية  النتخابات  من  الثانية  باجلولة  اأم�س  باأ�صواتهم 

املركز  م�صرف  اأكد  فيما  للبنات،  البتدائية  كرانة  مبدر�صة 

القا�صي اإبراهيم القريني�س يف ت�صريح لـ »الأيام« عدم تخلل 

عملية القرتاع اأي جتاوزات. 

املنتهية  الربملان  يف  النائب  الإعادة  جولة  يف  ويتناف�س 

وفاطمة  على 189 �صوتا  الذي ح�صل  الدرازي  علي  وليته 

الع�صفور )183 �صوتا(، يف حني ح�صم علي ال�صويخ مقعد 

الدائرة البلدي بالتزكية. 

الثامنة  ال�صاعة  متام  يف  للناخبني  اأبوابه  املركز  وافتتح 

ال�صاعة  متام  يف  القرتاع  �صناديق  اأغلقت  حني  يف  �صباحاً، 

رئي�س  قال  املركز،  يف  القرتاع  �صري  وعن  م�صاء.  الثامنة 

جمموعة حقوقيون م�صتقلون �صلمان نا�صر خلل تواجده فيه 

ان عملية الت�صويت �صارت من غري خمالفات، موؤكداً التزام كل 

املر�صحني بال�صمت النتخابي وبالقوانني ذات �صلة. 

باملحافظة  املراكز  تليف  مدى  عن  �صوؤال  حول  رده  ويف 

قال  الأوىل،  اجلولة  يف  ر�صدها  مت  التي  للأخطاء  ال�صمالية 

نا�صر »اإن املخالفات الإجرائية ب�صكل عام مت ت�صحيحها، ولكن 

بخ�صو�س املر�صحني فاإنه ل يزال هناك بع�س املر�صحني الذين 

م�صددا  الناخبني«،  اأ�صوات  اأجل جذب  من  الأطفال  ي�صتغلون 

خارج  بجولة  الإ�صرافية  اللجان  روؤ�صاء  قيام  �صرورة  على 

املركز بني احلني والآخر ملراقبة حميط املركز. 

يف �صياق اآخر، قال مواطن عرف عن نف�صه بـ »اأحمد« باأن 

�صياق  تاأتي يف  النتخابات  من  الثانية  اجلولة  م�صاركته يف 

التزامه اأولً على اأداء »واجبه الوطني« بامل�صاركة يف العملية 

وثانياً  للمواطن،  البحريني  الد�صتور  منحها  التي  ال�صيا�صية 

فيه  يرى  الذي  للمر�صح  �صوته  منح  على  حر�صه  باب  من 

املمثل الأف�صل له ولدائرته يف الربملان. 

املنتهية  الربملان  يف  نيابياً  الدائرة  ممثل  قال  جهته،  من 

للمركز  الناخبني  ح�صور  ا�صتمرار  ان  الدرازي  علي  وليته 

الناخبني  وعي  على  دليل  هو  الثانية  اجلولة  يف  للقرتاع 

البلد،  يف  ال�صيا�صية  العملية  يف  دورهم  ممار�صة  باأهمية 

والتي �صتوؤدي لدفع الدميقراطية يف اململكة نحو النمو.

 وندد الدرازي بالرتهيب الذي مت ممار�صته بدءاً من فتح 

اأن  موؤكداً  النتخابات،  يف  بالت�صويت  ومروراً  الرت�صح  باب 

ذلك �صاهم يف عزوف العديد من الكفاءات عن دخول املعرتك 

النيابي والبلدي، مو�صحاً اأن هذا ل ميكن اإدراجه حتت خانة 

الدميقراطية.

 واأ�صار الدرازي اإىل اأن توافد الناخبني على مركز القرتاع 

التجربة  دفع  على  البحريني  املواطن  حر�س  على  دليل  هو 

الدميقراطية يف مملكة البحرين. 

 

رف�ض الت�صريح والت�صوير

لوحظ يف املركز منع قيام اأي �صحفي بالتقاط �صور داخل 

التقاط �صور  الناخبني من  العديد من  املركز، يف حني رف�س 

لهم اأو الإدلء لأي ت�صريح لل�صحف. وهذا ال�صيناريو يعترب 

تكرار ملا حدث يف اجلولة الأوىل، وهو ما قد ت�صبب يف غياب 

ملحوظ لل�صحافة عن تغطية عملية القرتاع باملركز.

اإقبال اأف�صل يف جولة االإعادة 

»مركز ثانية ال�صمالية«.. ا�صتعدادات اأمنية ولوج�صتية 
ال�صمالية  ثانية  مبركز  الثاين  الدور  �صهد 

للبنني مبنطقة  الإبتدائية  بن حيان  مبدر�صة جابر 

الدراز، م�صاركة فاقت اجلوىل الأوىل، حيث حر�س 

الباب  افتتاح  مع  مبكرا  التواجد  على  املواطنون 

اأمامهم ل�صناديق القرتاع لختيار نائبهم وممثلهم 

البلدي. 

وو�صل يف اجلولة الثانية يف ال�صباق النيابي 

يف هذه الدائرة جلل كاظم )183 �صوتا( وح�صني 

احلمر )170 �صوتا(، فيما يتناف�س كل من فاطمة 

 112( �صهاب  وجعفر  �صوتا(   155( القطري 

�صوتا( على مقعد الدائرة البلدي. 

يف  الأوىل  اجلولة  يف  املرت�صح  فوز  ويعلن 

اأ�صوات  من  فوق  وما   %50 لن�صبة  ح�صده  حال 

يدخل  ذلك  حتقق  عدم  حال  ويف  الناخبني، 

والثاين  الأول  املركز  على  احلا�صلن  املرت�صحان 

ثانية حل�صم  اإىل جولة  الأ�صوات  اأغلبية  من حيث 

يف  الناخبني  اأمام  اأبوابه  املركز  وفتح  القرتاع. 

عملية  ا�صتمرت  فيما  �صباحاً،  الثامنة  ال�صاعة 

القرتاع لغاية ال�صاعة الثامنة م�صاء. 

العملية  �صري  يف  كبرية  �صل�صة  املركز  و�صهد 

النتخابية من دون ت�صجيل اأية خمالفة اأو �صكوى 

مت  فيما  اللجنة،  على  امل�صرف  القا�صي  ح�صب 

ب�صبب عدم  الناخبني  من  رف�س جمموعة �صغرية 

تطابق بياناتهم مع بيانات املركز، اإذ مت توجيههم 

لدوائرهم ال�صحيحة. 

نبيل  القا�صي  الإ�صرافية  اللجنة  رئي�س  واأكد 

كانت  النتخابية  العملية  باأن  الزلقي  ال�صيد 

خمالفة  اأية  ر�صد  دون  من  حتى  للغاية،  �صل�صة 

املرت�صحني  طرف  من  كانت  �صواء  �صغرية،  ولو 

اأن  م�صريا  الناخبني،  ِقبل  من  حتى  اأو  اأنف�صهم، 

اأعداد امل�صوتني لهذه اجلولة كان اأكرث من اجلولة 

يتم  ال�صباب، كذلك مل  ال�صابقة، خ�صو�صا من فئة 

اإرجاع اأحد من الناخبني �صوى اثنني منهم فقط.

بـ  بنف�صه  عرف  مواطن  قال  اأخرى،  جهة  من 

بالن�صيابية،  ات�صمت  القرتاع  عملية  اأن  »ح�صن« 

للمرت�صحني  الأ�صوات  اإعطاء  �صرورة  على  م�صدداً 

املعتدلني، م�صيدا ح�صن بان�صيابية عملية القرتاع، 

لإجراء  واللوج�صتية  الأمنية  بال�صتعدادات  منوهاً 

عملية القرتاع. 

الربملان  اأن ي�صعى  اأمله يف  واأعرب ح�صن عن 

املقبل يف خدمة املواطنني وتلبية احتياجاتهم. وقال 

للبحرين،  هو  النتخابات  هذه  يف  الت�صويت  اإن 

واف�صال  الدميوقراطية  جتربتها  جناح  ولثبات 

املخططات التي تريد ت�صويه هذه التجربة الفريدة 

يف املنطقة. 

اأن  على  اأكد  فقد  يا�صمني«  »اأبو  املواطن  اأما 

م�صاركته يف اجلولة الثانية يعترب واجب وطني، 

اأنه �صد فكرة املقاطعة التي مل تنتج �صوى  م�صرياً 

املزيد من الفو�صى.

ح�صني ال�صاري: 

الدو�صري يطالب باإلغاء جوالت االإعادة يف االنتخابات.. ثالثة ال�صمالية:

تهافت على الت�صويت من اجلن�صني وخمتلف الفئات العمرية

ما اأن تدخل قرية البديع والتي يقع فيها املركز النتخابي 

ي�صتقبلونك  والفتيات  والفتية  الأطفال  فاإن  ال�صمالية،  بثالثة 

بعبوات املياه و�صور املر�صحني املتناف�صني يف جولة اعادة بني 

الدو�صري.   حمد  ال�صاب  واملر�صح  الدو�صري  ح�صن  املر�صحني 

غاب يف  الذي  للنتخابات  الأوىل  اجلولة  بريق  من  وبالرغم 

اجلولة الثانية، اإل اأن ذلك ل ينفى مدى التهافت على الت�صويت 

يف الدائرة من قبل اجلن�صني والفئات العمرية املختلفة، �صيما 

كبار ال�صن، وقد مت توفري كر�صي متحرك لت�صهيل حركة كبار 

ال�صن الراغبني يف ذلك.

الإعدادية  الإبتدائية  البديع  مدر�صة  باب   من  وبالقرب 

للبنات - املركز النتخابي - ت�صتقبلك امراأة منقبة من اأن�صار 

اأحد املر�صحني الن�صاء، لل�صلم عليهن وتو�صيتهن بالت�صويت 

للمر�صح، فيما يو�صي �صقيق اأحد املر�صحني الناخبني ب�صوت 

من  هذا  املدر�صة.  باب  من  تقريباً  واحد  بعد مرت  على  مرتفع 

جانب، ومن جانب اآخر، فانك تلحظ كرثة ازدحام ال�صيارات، 

للمركز  املوؤدية  الطرق  وباخل�صو�س  البديع  قرية  داخل 

باملحافظة  ثالثة  الدائرة  قا�صي  قال  وبدوره،  النتخابي. 

ال�صمالية جا�صم العجلن ل تتجاوز اأعداد القادمني للت�صويت 

)ل  بالدائرة  الناخبني  ك�صوف  يف  ا�صماوؤهم  تدرج  مل  ممن 

تتجاوز( الع�صرة ناخبني، فالكثري عرف من املرة ال�صابقة اأن 

بالدائرة يعني عدم  الناخبني  ا�صمه بني ك�صوف  عدم ت�صجيل 

فيما  العادة  جولة  خلل  ياأت  ومل  الت�صويت  على  مقدرته 

اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  من  اخلا�صة  احلالت  عدد  بلغ 

ناخبا.   50 عن  يقل  ل  ما  الدائرة  يف  الناخبني  من  والأميني 

وتابع العجلن يف ت�صريح لـ »الأيام« اأن الإقبال متوا�صل ومل 

يتوقف، ومل ن�صجل اأية خمالفات يف �صري العملية النتخابية 

من جميع الأطراف. 

من جانبه، اأو�صح املر�صح ح�صن الدو�صري يف ت�صريح لـ 

»الأيام« باأن اإعادة النتخابات اأو اجلولة الثانية عملية مربكة 

اإعادة  واآمل  واملر�صح،  والناخب  احلكومة  الأطراف  جلميع 

النظر فيها.  وتابع نرتقب من املجل�س املقبل تقدمي مقرتح بهذا 

حد  على  والعربية  الأجنبية  الدول  من  بالكثري  اأ�صوة  ال�صاأن 

اأية  اأ�صجل  الدو�صري، مل  اأخرى، قال ح�صن  �صواء.  من جهة 

اأخطاء خلل �صري العملية النتخابية، والإقبال اأقل من اجلولة 

اأف�صل، وب�صورة عامة فان كل ف�صل يف  التنظيم  الأوىل لكن 

النتخابات النيابية والبلدية تتقدم للإمام طريقة اإدارة �صري 

على  للنتخابات  العليا  الهيئة  وا�صكر  النتخابية،  العملية 

ذلك.  اجلدير بالذكر اأن ثالثة ال�صمالية ت�صم كل من البديع، 

اجلنبية، اجل�صرة، الهملة، اأم النع�صان، اأم ال�صبان وجدة.

rabab.ahmed@alayam
رباب اأحمد 

و�صط دعوات ت�صدد على �صرورة دفع العملية الدميقراطية

�صال�صة يف عملية القرتاع برابعة ال�صمالية

تدفق املواطنون مع فتح �صناديق القرتاع مبركز 

للبنني  الإعدادية  جدحف�س  مبدر�صة  ال�صمالية  رابعة 

الدائرة  هذه  يف  البلدي  وممثلهم  نائبهم  لختيار 

اأي  ح�صول  عدم  بعد  الت�صويت  اإعادة  �صهدت  التي 

فوق  وما   %50( ال�صرورية  الغالبية  املرت�صحني  من 

يف  النيابي  املقعد  على  ويتناف�س  الأ�صوات(.  من 

اجلولة  يف  ح�صل  الذي  رحمة  اآل  غازي  الدائرة  هذه 

الأوىل على 646 �صوتا ومناف�صه نواف ال�صيد )571 

حمد  من  كل  الثانية  اجلولة  اإىل  و�صل  فيما  �صوتا(، 

اإبراهيم  وحمد  �صوتا  لـ741  ح�صده  بعد  الدو�صري 

)384 �صوتا(. 

ومل ي�صجل طوال عملية القرتاع التي انطلقت يف 

م�صاًء  الثامنة  ولغاية  �صباحاً  الثامنة  ال�صاعة  متام 

اأحد  وجود  ت�صهد  ومل  كما  خمالفات،  اأو  حوادث  اأية 

من الناخبني من الذين مل تتطابق عنواين اإقامتهم مع 

الإ�صرافية  اللجنة  رئي�س  رف�س  جهته،  من  الدائرة. 

باملركز القا�صي جمدي زكي الت�صريح لو�صائل الإعلم، 

معترباً امتلكه اأحقية عدم الت�صريح لكافة الإعلميني. 

الإدلء  بعد  املواطنات  اإحدى  اأعربت  ذلك،  اإىل 

يف  الدميقراطية  العملية  ب�صري  ر�صاها  عن  ب�صوتها 

مملكة البحرين، م�صددًة على �صرورة امل�صاهمة بها، ل 

الهام  التوافد  اأن  وذكرت  طريقها.  كعرثة يف  الوقوف 

كبريين  ووعي  ن�صج  عن  »ينم  للت�صويت  للناخبني 

النتخابات  اإجناح  على  وحر�صهم  للبحرينيني، 

احلياة  يف  الفاعلة  وامل�صاركة  والبلدية  الت�صريعية 

ال�صيا�صية«. واأثنت يف ت�صريحها على دور املوؤ�ص�صات 

تاأمني النتخابات حتى جتري  ال�صهر على  الأمنية يف 

يف ظروف طيبة. 

اأن  بنا�صر  نف�صه  عن  عرف  مواطن  اأكد  وبدوره، 

�صبب م�صاركته يف القرتاع لأنها متثل واجب وطنيا، 

للم�صاركة  املبكر  احل�صور  على  حر�س  اإنه  وقال 

الآخرين  املواطنني  لت�صجيع  النتخابية  العملية  يف 

من  ال�صيا�صية  العملية  يف  بامل�صاركة  حقهم  ملمار�صة 

خلل اختيار ممثليهم يف املجل�س النيابي والبلدي. 



كما يف  الثانية،  اجلولة  ال�شمالية يف  خام�شة  بدت 

التي  االنتخابية  املراكز  اأكرث  بني  من  االأوىل،  اجلولة 

�شهدت اإقباالً ميكن ت�شنيفه بـ »جيد جداً«.

وكان االإقبال الفتا من قبل الفئات ال�شبابية اأكرث من 

اإ�شافة  تام،  وبو�شوح  االإنتخابي  املركز  هذا  غريها يف 

ذوي  ومن  العمرية  الفئات  خمتلف  من  ناخبني  اإىل 

االحتياجات اخلا�شة واملقعدين.

قدم:  عبداهلل  جمعة  ال�شمالية  خام�شة  قا�شي  وقال 

تدرج  مل  الدائرة  �شكنة  من  ناخب   100 يقارب  ما  اإن 

ا�شماوؤهم يف ك�شوف الناخبني خالل اجلولة الثانية، رغم 

علمهم من اجلولة االأوىل بعدم مقدرتهم على الت�شويت، 

هناك  كان  ولكن  امل�شاركة،  على  م�شرين  كانوا  لكنهم 

اأكرث من 60 حالة تقريبا من ذوي االحتياجات اخلا�شة 

حلظة  حتى  والبلدية  النيابية  االنتخابات  يف  �شاركوا 

كتابة اخلرب. 

خلام�شة  االنتخابي  املقر  اأن  اإىل  عبداهلل  واأ�شار 

ال�شمالية، والكائن مبدر�شة �شار االبتدائية للبنني، افتتح 

يف متام الثامنة �شباحاً للناخبني الذين توافدوا ب�شورة 

م�شتمرة من خمتلف الفئات العمرية �شيما ال�شباب.

مل  اأنه  موؤكدا  الدائرة،  مر�شحي  بتعاون  واأ�شاد 

االنتخابية �شارت بكل  اأية م�شاكل والعملية  تكن هناك 

اأريحية. 

يف  اخلا�شرين  املر�شحني  بع�ض  تواجد  ولوحظ 

والبلدية،  النيابية  االنتخابات  من  االأوىل  اجلولة 

رجل  مثل  الثانية،  اجلولة  ملر�شحي  والدعم  للت�شويت 

قال  جانبه،  من  النجار، وحممد حم�شن.  اأحمد  االأعمال 

االنتخابية  العملية  اإن  العرادي:  علي  النيابي  املرت�شح 

�شارت ب�شكل ممتاز، وب�شورة اأف�شل من اجلولة االأوىل، 

واإن تعامل اللجنة مع املر�شحني �شل�ض جداً . وتابع، يف 

الناخبون  قدم  االأوىل  اجلولة  يف  »االأيام«:  لـ  ت�شريح 

الختيار  قدموا  املرة  وهذه  االنتخابات  يف  للم�شاركة 

اأما املرت�شح  من يرونه االأف�شل واالأكفاأ بني املرت�شحني. 

جميل الرويعي، فاكد لـ »االأيام« اأن التنظيم يف الدائرة 

ي�شوتون  فالناخبون  االول،  الدور  من  اأف�شل  يبدو 

وينتهون ب�شرعه.

اقباال  �شهدت  العامة  املراكز  اأن  الرويعي  واأ�شاف 

اأكربمن اجلولة االأوىل.  

خام�شة  عن  البلدي  املجل�ض  مر�شح  واأو�شح 

ال�شمالية اأحمد الكوهجي بن العملية االنتخابية �شارت 

بكل �شال�شة دون اأية اأخطاء منذ ال�شباح، والتوافد جيد 

ومل ينقطع.

العرادي  علي  من  كل  بني  جترى  االإعادة  اأن  يذكر 

ال�شمالية،  بخام�شة  النيابي  للمجل�ض  الرويعي  وجميل 

الكوهجي  اأحمد  املرت�شحني  من  كل  بني  جترى  كما 

وعي�شى الع�شفور للمجل�ض البلدي.
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الأن�شاري: اأعيننا على املرت�شحات والكفاءات

اإقبال من خمتلف الفئات العمرية ب�شابعة ال�شمالية

rabab.ahmed@alayam

ال�شمالية  باملحافظة  ال�شابعة  الدائرة  قا�شي  اأكد 

حممد املعاودة اأن االإقبال على الت�شويت كان جيدا منذ 

الثامنة �شباحاً، واأن العملية  افتتاح مركز االقرتاع يف 

اأو  م�شاكل  اأية  دون  �شال�شة  بكل  ت�شري  االنتخابية 

خمالفات. 

للت�شويت ومل  الذين قدموا  الناخبني  اإن عدد  وقال 

يتمكنوا من ذلك، نتيجة عدم وجود ا�شمائهم بني ك�شوف 

الناخبني، مل يتجاوز اخلم�شة حتى حلظة كتابة اخلرب، 

واالأميني  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  عدد  قارب  فيما 

ع�شرة اأ�شخا�ض.

من  ال�شن  كبار  توافد  ال�شباحية  الفرتة  وخالل 

بداأت  الظهرية  فرتة  ومنذ  والن�شاء،  الرجال  اجلن�شني 

خمتلف الفئات العمرية تتوافد على الت�شويت يف هذه 

اجلولة التي يتناف�ض فيها كل من املرت�شح ال�شاب حممد 

قالت  جانبها  من  املاجد.  ماجد  الدين  ورجل  رجب  بن 

االأن�شاري،  هالة  للمراأة  االأعلى  للمجل�ض  العام  االأمني 

والتي اأدلت ب�شوتها مبركز �شابعة ال�شمالية، لـ»االأيام«: 

اإن اأعني املجل�ض على املرت�شحات يف االنتخابات النيابية 

والبلدية، وناأمل فوزهن وتعزيز دور املراأة يف املجل�شني 

تفوز  اأن  يف  اأملها  عن  االأن�شاري  واأعربت  بالبحرين. 

الكفاءات واخلربات يف املجل�شني خلري البالد. 

وقد افتتح مقر املركز، الكائن مبدر�شة �شار الثانوية 

الدائرة  اأهايل  وتوافد  �شباحاً،  الثامنة  متام  يف  للبنات 

على الت�شويت ب�شكل جيد وبكل �شال�شة مع تواجد اأمني 

حر�شاً على �شالمة الناخبني. 

اأتوقع  ال�شاب حممد بن رجب:  املرت�شح  قال  بدوره 

باهلل  وثقتي  بالفوز  كبري  فاأملي   ،%100 بن�شبة  الفوز 

ومنذ  الدائرة  اإن  »االأيام«:  لـ  ت�شريح  وتابع يف  اأكرب.، 

باأف�شل  االأمور  فيها  ت�شري  لالنتخابات  االأوىل  اجلولة 

حال، ومل اأ�شجل اأية اأخطاء اأو اإ�شكاليات، وهناك تعاون 

ملمو�ض من قبل اأع�شاء اللجنة مع املرت�شحني، مو�شحا 

بذهابهم  اأخربوه  له  امل�شوتني  من  االأكرب  العدد  اأن 

الوقوع  العامة، لعدم رغبتهم يف  املراكز  للت�شويت يف 

مبواقف حرجة مع املرت�شح املناف�ض.

ويتناف�ض يف اجلولة الثانية بالدائرة كل من ماجد 

االأوىل  اجلولة  تخطيهما  بعد  رجب،  بن  وحممد  املاجد 

التي تناف�ض فيها 10 مرت�شحني.

 رباب اأحمد 

 رباب اأحمد:

اخلا�شة الحتياجات  ذوي  من   60 وح�شور  اأ�شماوؤهم..  تدرج  مل  ناخب   100

ح�شور �شبابي الفت و�شال�شة يف التنظيم بـ »خام�شة ال�شمالية«

تقلي�ص م�شارات الت�شويت من 5 اإىل 3:

اإقبال جيد وان�شيابية يف الت�شويت بـ »�شاد�شة ال�شمالية«

اإقبال ن�شبي وهدوء �شاد الدائرة ال�شاد�شة من املحافظة ال�شمالية 

الناخبون من خمتلف  توافد  للبنات، حيث  االعدادية  يف مدر�شة عايل 

بع�ض  بينهم  ومن  باأ�شواتهم،  لالإدالء  االقرتاع  �شناديق  على  االأعمار 

امل�شنني وذوي االحتياجات اخلا�شة، ومت تقلي�ض م�شارات االقرتاع من 

خم�شة اإىل ثالثة م�شارات نظراً لهدوء التوافد يف الدائرة ال�شاد�شة.

ومن جهته، اكد القا�شي �شالح الدين عبدال�شميع ان االقبال على 

الت�شويت معقول مبا يتنا�شب مع �شاعات ال�شباح االوىل، م�شريا اىل 

انه »مل حتدث اأية م�شاكل، حيث ان اجلولة الثانية من االنتخابات تعد 

امتدادا للعر�ض الدميقراطي الذي ت�شهده اململكة«.

وحول �شري العملية االنتخابية قال مدير مركز االقرتاع حممد عباد 

»العملية ت�شري بان�شيابية تامة ومل نواجه اأية �شكاوى حتى االآن، كما 

اأن عدد املوظفني يف املركز متوفر لتوجيه الناخبني«.

ومل ترد اأي �شكاوى للمر�شحني عدا املر�شحة النيابية روؤى احلايكي 

التي ا�شتغربت االإ�شاعة التي طالتها، وقالت »�شدمت من هذه اال�شاعة، 

فبعد اأ�شهر من العمل اجلاد ي�شقطون علي هذه التهمة، ولكنني مل اأرد 

دون  االنتخابية  خيمتي  برنامج  تطبيق  يف  اأ�شري  كنت  الأنني  عليهم 

احلاجة للرد على اأكاذيب الق�شد منها ت�شويه ال�شمعة«.

وو�شويل  االأكفاأ  باختيار  الوعي  من  قدر  على  »االأهايل  واأ�شافت 

للجولة الثانية اعتربه فوزاً بحد ذاته«.

�شكينة الطوا�ض
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مرت�شحون ينتقدون اخلروقات ويلوحون بالطعن

جولة »حامية الوطي�س« واأع�شاب م�شدودة يف تا�شعة ال�شمالية

التا�صعة  الدائرة  يف  املرت�صحني  اأع�صاب  بدت 

بع�صهم  وانتقد  م�صدودة،  متوترة  ال�صمالية  باملحافظة 

هذه  ب�صبب  النتائج  يف  بالطعن  ولوحوا  اخلروقات 

النيابيني  املرت�صحني  بني  التوتر  هذا  وياأتي  اخلروقات. 

نتيجة اأن الفارق بينهما مل يتعد الثالثني �صوتا يف اجلولة 

جمعية  من  القريب  امل�صتقل  املرت�صح  حقق  حيث  الأوىل، 

بينما  �صوتاً،   1091 العلوي  ح�صن  الإ�صالمية  الأ�صالة 

جمع املرت�صح امل�صتقل القريب من جمعية املنرب الوطني 

الإ�صالمية عبداحلميد النجار 1061 �صوتاً. ال�صيء نف�صه 

كان  بينهما  الفارق  اأن  رغم  البلديني  املرت�صحني  على  بدا 

كبريا يف اجلولة الأوىل حيث ت�صدر النقابي خليل زينل 

اجلولة بواقع 1748 متقدما على  خالد قمرب الذي جمع 

1225 �صوتا اأي بفارق ي�صل لنحو 500 �صوت. وبذل 

الناخبني  ا�صتقطاب  حماولة  يف  كبرياً  جهداً  املرت�صحون 

اإجراء  عن  يكفوا  اأو  يهداأوا  فلم  الأخرية،  ال�صاعات  يف 

الدخول  عند  باملقرتعني  والرتحيب  الهاتفية  الت�صالت 

ويف حال اخلروج.

وو�صف رئي�س اللجنة الإ�صرافية يف الدائرة التا�صعة 

بـ  القرتاع  عملية  العازمي  وليد  ال�صمالية  باملحافظة 

جانب  من  التزام  هنالك  وقال:  والن�صيابية«،  »املنظمة 

يف  خ�صو�صاً  جيد،  الإقبال  اأن  موؤكداً  اإجمالً،  املرت�صحني 

بع�س  اأبدى  بينما  عاماً،  انتخابياً  مركزاً   13 وجود  ظل 

قناعات  على  التاأثري  عملية  من  امتعا�صهم  املرت�صحني 

من  القريبة  املنطقة  يف  وخ�صو�صاً  وخياراته،  الناخب 

عملية  جرت  حيث  للبنات،  الثانوية  الق�صيبي  مدر�صة 

اإن  النجار:  عبداحلميد  النيابي  املرت�صح  وقال  القرتاع. 

»املناف�صة �صديدة، وقد اتخذت قرار امل�صاركة امتثالً لرغبة 

النتخابي  الربنامج  �صياغة  يف  �صاركوا  الذين  الأهايل 

لكن  �صيدعموين،  الأهايل  باأن  اأ�صعر  ولذلك  بي،  اخلا�س 

مناف�صي اأي�صاً رجل فا�صل، ولذلك اأقول: اإن املناف�صة كانت 

�صعبة و�صديدة«.

الكثري من  اأ�صماء  انزعاجه من �صقوط  النجار  واأبدى 

يعد  ذلك  اأن  موؤكداً  النتخابي،  القيد  املواطنني من لئحة 

نقطة �صلبية يف �صفحة العملية النتخابية، ولرمبا تكون 

نتائجها  �صالمة  يف  والطعن  �صفافيتها  يف  للطعن  مورداً 

اأي�صاً». ومن جهته، قال مناف�صه على املقعد النيابي ح�صن 

الناخبني يف  عدد  انخفا�صا يف  هنالك  اأن  »ارى  العلوي: 

يعرف  ل  الناخبني  بع�س  فاإن  ولالأ�صف  الثانية،  اجلولة 

باأن هنالك جولة اإعادة ثانية».

«اإنني مل  قال:  املقعد  على ح�صم  قادراً  كان  اإذا  وعما 

اأخ�س النتخابات اإل بعد قراءة ال�صارع».

اإذا كان مدعوما من املرت�صحني  على �صوؤال عما  ورداً 

قال  الأوىل  اجلولة  املناف�صة يف  دائرة  من  الذين خرجوا 

على  �صلطة  لهم  لي�س  املرت�صحني  اأن  «اأرى  العلوي: 

وتبني  انتخابية  حمالت  يف  �صابقاً  عملت  وقد  الناخبني، 

يل ذلك بو�صوح». اأما املرت�صح البلدي النقابي خليل زينل 

انزعاجاً  اأبدى  لكنه  اجليد  التنظيمي  بامل�صتوى  فاأ�صاد 

«بع�س  وقال:  والتوجيهات.  بالقوانني  اللتزام  عدم  من 

يلتزمون  ول  الناخبني  مالحقة  يحاولون  املرت�صحني 

النا�س بح�صب  بداأ ي�صنف  باملقاعد املخ�ص�صة، وبع�صهم 

يف  ا�صتمر  وبع�صهم  م�صيئة،  بطريقة  واملذهب  النتماء 

يف  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  عرب  النتخابية  احلملة 

فرتة ال�صمت النتخابي«.

ومتنى لو اأن املرت�صحني وقعوا قبل خو�س املناف�صة 

الفعلية ميثاق �صرف اأخالقي والتزموا به. لكنه يف الوقت 

اأكد اأن حظوظه قوية واأنه يعول على وعي اأهايل  نف�صه 

الدائرة و�صجله يف العمل النقابي الطويل.

وانتقد زينل الإعالم يف اجلولة الثانية، م�صرياً اإىل اأن 

و�صائل الإعالم قللت من وجبات حدث النتخابات، وذلك 

األقى بظالله على العملية يف دور الإعادة.

ومتنى اأن تكون اإفرازات العملية النتخابية اإيجابية 

للجميع، واأن يتم تاليف ال�صلبيات يف الدورات القادمة.

علي ال�صباغ

م�شاهدات:

خروقات حمدودة اأمام مركز االقرتاع يف غمرة املحاوالت ال�شتقطاب املقرتعني

احلما�شة االنتخابية مل تغادر »ثامنة ال�شمالية« خ�شو�شاً  بني الناخبات
 علي ال�صباغ

النتخابية  الأجواء  واحليوية  ال�صديدة  املناف�صة  طبعت 

من  الرغم  وعلى  ال�صمالية،  املحافظة  يف  الثامنة  الدائرة  يف 

اأن النتخابات تقام يف جولتها الثانية اإل اأن تقاطر وحما�صة 

الناخبني مل تختلف كثرياً، وخ�صو�صاً الناخبات الن�صاء �صواء 

الفتيات اأو الن�صاء الكبريات.

وتاأهل للمناف�صة يف اجلولة الثانية خلطف املقعد النيابي 

املرت�صح امل�صتقل الدكتور عي�صى الرتكي الذي ح�صل يف اجلولة 

املنرب  جمعية  ع�صو  واملرت�صح  �صوتاً   2158 على  الأوىل 

الوطني الإ�صالمية عادل الذوادي الذي جمع 1848�صوتاً.

وبلدياً كان قد تاأهل للجولة الثانية املرت�صح عن جمعية 

امل�صتقل  البلدي  واملرت�صح  اأبوال�صوك  حممد  الوطني  التجمع 

�صوتاً  و1392  لالأول،  �صوتاً   2309 بواقع  بور�صيد  خالد 

اأم�س )ال�صبت( يف عافية  للثاين. وبدت العملية الدميقراطية 

مبركز  الإ�صرافية  اللجنة  رئي�س  وقال  الدائرة.  يف  وعنفوان 

الذين  »اأعداد  الع�صفور:  �صلمان  الدائرة  يف  والفرز  القرتاع 

ت�صاعدياً  ن�صقاً  وتتخذ  جيدة،  باأ�صواتهم  لالإدلء  يتوافدون 

فكلما م�صى الوقت تزداد اأعداد الناخبني«.

اإذا كانت �صدرت خروقات من قبل املرت�صحني قال  وعما 

نقوم  �صكوى  اأية  ورد  حال  ويف  خروقات،  اأية  ن�صهد  »مل 

لتطبيق  الداخلية  وزارة  يف  املعنيني  امل�صوؤولني  بالت�صال 

الإجراءات القانونية«.

للمرت�صحني  النتخابية  احلمالت  يف  العاملون  ومتركز 

مدر�صة  موقع  اإىل  الرابع  الدوار  من  املمتد  اخلط  طول  على 

مدينة حمد البتدائية للبنني حيث مركز القرتاع.

وقال املرت�صح عن جمعية املنرب الوطني الإ�صالمية عادل 

م�صتوى  يف  لي�صت  لكنها  جيدة  احلركة  اأن  »اأرى  الذوادي: 

اجلولة الأوىل، وذلك اأمر طبيعي لكننا نتوقع اأن يزداد الإقبال 

والزخم �صيئاً ف�صيئاً«.

مناف�صه  اأن  الرغم  على  جيد  و�صعه  اأّن  الذوادي  واأكّد 

يف  �صوت   200 بنحو  منه  اأكرث  اأ�صواتاً  جمع  تركي  عي�صى 

القول  ون�صتطيع  مب�صرة،  »النتائج  وقال:  الأوىل،  اجلولة 

باأن حظوظي جيدة جداً، وذلك اأن الناخبني الذين �صوتوا يف 

املناف�صة  دائرة  من  �صابقني خرجوا  الأوىل ملرت�صحني  اجلولة 

اأقرب للت�صويت يل من الت�صويت لالأخ عي�صى تركي«.

قابلة  قراءة  تبقى  اأقوله  ما  »لكن  م�صتدركاً:  واأ�صاف 

للنق�س، فاإن الواقع من �صيحكم يف نهاية املطاف«.

حمالت  اأدار  قد  كان  الذي  الذوادي  عادل  ووجد 

انتخابية فيما م�صى ملرت�صحني يف املنرب اأن »م�صتوى التنظيم 

اأكرث  امل�صارات  اأ�صبحت  حيث  الثانية  اجلولة  يف  حت�صن 

الناخبني،  حركة  �صهل  مما  واخلروج  الدخول  يف  تنظيمياً 

م�صافة  على  باتت  النتخابية  احلمالت  كوادر  جتمع  ونقاط 

معتدلة«.

ومن ناحيته، اأعرب املرت�صح البلدي حممد اأبوال�صوك عن 

تفاوؤله ب�صاأن احل�صول املقعد البلدي للدائرة، وقال: »اإنني من 

اأهل املنطقة الذين ن�صطوا منذ زمن بعيد يف الربامج التطوعية، 

للفوز غري  اأقرب  واأراين  الرت�صح،  على  الأهايل  �صجعني  وقد 

اأننا ل ن�صتطيع التنبوؤ اأو الرجم بالغيب«.

باملرتبة  التنظيمي  بعدها  يف  القرتاع  عملية  وو�صف 

واأ�صحاب  موقعه،  يف  �صيء  كل  اأن  »اأجد  وقال:  واملنظمة، 

احلمالت يف اخلارج من�صبطني، لكن هنالك بع�س اخلروقات 

القليلة التي تتمثل يف عدم التزام بع�س املرت�صحني باجللو�س 

الطريق  الناخبني يف  الت�صوي�س على  اأو  املكان املخ�ص�س  يف 

اإىل مركز القرتاع من خالل حثه على انتخاب �صخ�س معني«.

اأما مناف�صه املرت�صح البلدي خالد بور�صيد فاأكد اأن التنظيم 

يف اجلولة الثانية اأف�صل من �صابقتها، واأن عدد الناخبني جيد 

جدا، متوقعاً اأن تزداد الأعداد بعد الع�صر.

وعن توقعاته حلظوظه يف الفوز قال: »اأرى اأن حظوظي 

ممتازة جداً، وذلك اأنني توا�صلت مع الأهايل ب�صاأن تطلعاتهم 

ووجدتهم  معهم،  وتناق�صت  البلدي  امل�صتوى  على  واآمالهم 

العمل  لأن  البلدي  للمقعد  للعمل  �صاب  تر�صيح  اإىل  مييلون 

البلدي بحاجة اإىل حيوية ال�صباب«.

ال�صندوق  عن  امل�صوؤولة  جتد  مل   ]

الطفل  ي�صع  اأن  يف  حرجاً  النتخابي 

اأوراق القرتاع يف ال�صندوق املخ�ص�س 

عو�صاً عن اأمه، وقد ارت�صمت على وجه 

حق  مبمار�صة  الن�صوة  مالمح  الطفل 

من  تقريباً  �صنوات   10 قبل  الت�صويت 

و�صوله ل�صن القرتاع.

[ غلب العن�صر الن�صائي على امل�صهد 

جمدداً يف مراكز القرتاع التي ا�صتقطبت 

الن�صاء الكبريات وال�صابات.

[ حيوية الأن�صار وكوادر احلمالت 

ال�صوارع،  يف  ا�صتمرت  النتخابية 

ولوحظ وجود الأطفال والن�صاء.

اأهازيج  الكوادر  بع�س  ابتدع   ]

و�صعارات تدعوا لنتخاب مر�صحيهم.

فارغة  املرت�صحني  كرا�صي  بقيت   ]

يف فرتات متقطعة وبع�س املرت�صحني مل 

تردده على  »الأيام« وقت  مندوب  يرهم 

املركزين.

[  ا�صت�صار اأحد ال�صباب يف الثالثني 

النتخابي  املركز  القا�صية يف  عمره  من 

العام ال�صابع ب�صاأن خيارات الت�صويت، 

لكن القا�صية امتنعت عن تقدمي امل�صورة 

واكتفت بتقدمي تو�صيحات له ب�صاأن دور 

النائب يف الربملان، والع�صو يف املجل�س 

البلدي.
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مناف�شة �شاخنة جداً  بني العمادي واملالود.. عا�شرة ال�شمالية:

�سفوف طويلة وتزاحم على �سناديق القرتاع منذ ال�ساعات الأوىل
و�صط ح�صور كثيف من الناخبني، ا�صتقبل مركز 

املحافظة  العا�صرة يف  بالدائرة  القرتاع والت�صويت 

للبنات  الثانوية  الزاهر  العهد  مبدر�صة  ال�صمالية 

وذلك  النتخابات،  قوائم  على  امل�صجلني  املواطنني 

واملجل�س  الت�صريعية  بال�صلطة  ممثليهم  لختيار 

البلدي بالدور الثاين واحلا�صم.

يوم  �صباح  من  الوىل  ال�صاعات  و�صهدت 

باب  فتح  قبل  حتى  طويلة  و�صفوفاً  تزاحماً  اأم�س 

القرتاع يف ال�صاعة الثامنة �صباحاً، وخ�صو�صاً من 

العن�صر الن�صائي. بدوره، قال رئي�س جلنة القرتاع 

قامت  اللجنة  ان  اجلنب  جا�صم  القا�صي  والت�صويت 

القرتاع  �صناديق  بفتح  القرتاع  �صناديق  بفتح 

وذلك  اأوراق  اأي  من  ال�صناديق  خلو  من  للتاأكد 

بح�صور املرت�صحني النيابني والبلديني اأو مندوبيهم 

امل�صجلني. وقال القا�صي اجلنب »احل�صور كثيف جداً 

وجتمع  الطوابري  كانت  حيث  الوىل،  ال�صاعات  من 

الناخبني من قبل فتح باب القرتاع والت�صويت«.

من  اخلا�صة  احلالت  مع  التعامل  اآلية  وعن 

مثل  اخلا�صة  »احلالت  اجلنب  اأو�صح  الناخبني 

املكفوفني يتم �صوؤال الناخب عن املرت�صح الذي يريد 

ثم  اللجنة ومن  رئي�س  قبل  من  وذلك  له  الت�صويت 

فيتم  ال�صم  اأما حالت  ذلك،  عمل حم�صر حول  يتم 

ويف  املر�صح،  �صورة  اىل  ال�صارة  طريق  عن  ذلك 

حالت غري املجيدين للقراءة والكتابة فال�صتمارات 

مزودة ب�صور للمرت�صحني«.

وتابع »اأما غري املدركني فيتم التعامل معهم من 

قبل املدققني واذا مل ي�صتطع التعرف عليه يحال اىل 

رئا�صة اللجنة والتي بدورها تقرر اآلية التعامل معه«.

وفيما يتعلق باحلالت غري املدركة قال اجلنب »يتم 

التعامل مع هذه الفئة من قبل املدققني ففي حالة عدم 

يتم  واملبدئية  الب�صيط  الختبارات  جتاوبهم مع مع 

والذي  اللجنة  رئي�س  على  عر�صهم  ويتم  رف�صهم، 

الناخب،  بدوره يقوم بالعمل على اختيار ما يريده 

فاإذا مل يتمكن من معرفة ما يريد واختيار مر�صحه 

او ال�صارة،  ال�صفهي  ال�صوؤال  بذاته �صواء عن طريق 

تكون الورقة م�صتبعدة«.

قبل  من  بها  التقدم  مت  التي  املخالفات  وعن 

ب�صكوى  بالتقدم  املرت�صحني  من  عدد  »قام  الناخبني 

العالنات  بتوزيع  املرت�صحني  بع�س  بقيام  للجنة 

اخت�صا�صات  لي�صت من  املدر�صة، وهي  خارج �صور 

اللجنة، فاللجنة خمت�صة باآلية العمل داخل املدر�صة، 

واخلارج من م�صوؤولية المن«.

اىل ذلك، قال املر�صح عن جمعية ال�صالة خالد 

فريق  قبل  التي مت ر�صدها من  املخالفات  ان  املالود 

تذكر وهي خارج  ول  ب�صيطة جدا  له  التابع  العمل 

مركز القرتاع وعلى بعد 200 مرت.

وعن اآلية التنظيم قال »التنظيم جيد جداً وهناك 

ت�صري  الت�صويت  وعملية  القائمني،  من  كبري  تعاون 

بكل �صال�صة وي�صر«.

اأي مر�صح بلدي وخ�صو�صا  وحول تعاونه مع 

ان الدائرة ت�صهد العادة يف املعرتك البلدي اأي�صا قال 

»نحن نقف على م�صافة واحدة من جميع املر�صحني 

البلديني والذين نكن لهم كامل الحرتام«. اأما املر�صح 

عن جمعية املنرب الإ�صالمي املرت�صح حممد العمادي 

من قبل  باأنه ملفت جداً وخ�صو�صاً  القبال  فو�صف 

ذوي الحتياجات اخلا�صة وامل�صنني.

عن  العمادي  حممد  بالدائرة  الخر  املر�صح  اأما 

املنرب ال�صالمي فقال »القبال جيد مقارنة بال�صبوع 

الوىل،  اجلولة  عن  كثريا  تطور  والتنظيم  املا�صي، 

حيث مت جتاوز الخطاء التي ح�صلت«. وعن روؤيته 

العمادي  او�صح  الدائرة  مقعد  بح�صم  حلظوظه 

عن  مرتفعة  التفاوؤل  ون�صبة  جداً،  قوية  »احلظوظ 

اجلولة الوىل وذلك بحكم النتائج يف تلك اجلولة«.

بدورها، قالت فاطمة زويد من جمعية العالقات 

عدد  بر�صد  قاموا  انهم  لالنتخابات  املراقبة  العامة 

غري  الناخبني  من  كثري  ان  حيث  املالحظات،  من 

انهم  اأو  الناخبني  ك�صوفات  يف  اأ�صماوؤهم  مدرجة 

م�صجلون على دائرة اأخرى ول يعلمون موقع الدلء 

باأ�صواتهم.

ويتناف�س باجلولة احلا�صمة على املقعد النيابي 

العمادي  حممد  النائب  ال�صالمي  املنرب  مر�صح 

مر�صح  حاز  بينما  �صوتا،   3843 على  احلا�صل 

ال�صالة خالد املالود على 2138، اهلتهما خلو�س 

الدور الثاين.

وهم  مر�صحني  �صبعة  الدائرة  هذه  يف  وتر�صح 

املالود  خالد  ال�صالمي،  املنرب  من  العمادي  حممد 

الوحدة،  جتمع  من  اللنجاوي  �صيما  ال�صالة،  من 

وامل�صتقلون ه�صام ربيعة، خالد الزيباري، عبدالقادر 

ال�صيد، �صعد �صلطان.

باجلولة  فيتناف�س  البلدي  املعرتك  يف  اأما 

احلا�صمة كل من امل�صتقلني ناجح عبيد وطه اجلنيد.

غالب اأحمد 

Ghaleb.mahdi@alayam.com

م�ساهدات:

[ ح�صرت عائلة كاملة للت�صويت موؤلفة من اجلد واجلدة والوالدين 

والبناء، يف م�صهد ملفت جداً.

[ غادر القا�صي اجلنب مركز القرتاع والفرز والذي ي�صرف عليه يف 

ال�صاعة احلادية ع�صرة �صباحا، من اأجل الت�صويت يف احد املراكز العامة، 

واأناب عنه احد امل�صوؤولني يف فرتة الفراغ التي تركها.

[  عدد من الناخبني قاموا بالنتظار طويالً لالإدلء باأ�صواتهم، وعند 

جميء دورهم تفاجئوا انهم م�صجلون على دوائر اأخرى.

الأعداد تزايدت مع الظهرية.. الدائرة احلادية ع�شرة بال�شمالية:

اإقبال كبري على الت�سويت باأغلبية ن�سائية ول خمالفات
مركز  اىل  ع�صرة  احلادية  بالدائرة  الناخبون  توجه 

الطفيل  ابن  مبدر�صة  الفرعي  والت�صويت  القرتاع 

البلدي  للمجل�س  مر�صحهم  لختيار  للبنني،  البتدائية 

وذلك بعد ح�صم املقعد النيابي للمر�صح جمال داوود من 

اجلولة الوىل.

الت�صويت  مركز  فتح  من  الوىل  ال�صاعات  و�صهدت 

وخ�صو�صاً  الناخبني  قبل  من  ملحوظاً  اقبال  والفرز 

الت�صويت  جلنة  رئي�س  قال  بدروه  الن�صاء.  جانب  من 

الت�صويت  عملية  اأن  املناعي  نواف  القا�صي  والقرتاع 

�صهدت اقبالً منذ فتح باب القرتاع وبداأت الأعداد تتزايد 

مع وقت الظهرية، على الرغم من ان الدائرة ت�صهد العادة 

يف النتخابات البلدية فقط بعد ح�صم املقعد النيابي.

وحول وجود �صكاوى من قبل املر�صحني قال القا�صي 

ي�صر  بكل  ت�صري  والأمور  �صكاوى  اأي  توجد  »ل  املناعي 

و�صال�صة دون اأي ما يعكر �صفو العر�س النتخابي«.

وعن كيفية التعامل مع احلالت اخلا�صة من الناخبني 

�صوؤال  يتم  املكفوفني  مثل  »احلالت اخلا�صة  املناعي  قال 

من  وذلك  له  الت�صويت  يريد  الذي  املرت�صح  عن  الناخب 

ذلك،  يتم عمل حم�صر حول  ثم  اللجنة ومن  رئي�س  قبل 

اأما حالت ال�صم فيتم ذلك عن طريق الإ�صارة اإىل �صورة 

والكتابة  للقراءة  املجيدين  غري  حالت  ويف  املر�صح، 

فال�صتمارات مزودة ب�صور للمرت�صحني«.

بدوره قال املر�صح البلدي عن جمعية ال�صالة حممد 

خليفة بوحمود »على الرغم من الفارق الكبري الذي حققته 

تزال  ل  بعد، وهي  الأمور مل حت�صم  اأن  اإل  الأول  بالدور 

و  القرتاع  �صندوق  هو  الخري  يف  فاحلا�صم  جمهولة، 

اإرادة الناخب«.

واأ�صاف »على الرغم من ح�صم املقعد النيابي بالدائرة 

اىل املر�صح جمال داوود ال اأن ذلك مل يوؤثر على القبال من 

قبل الناخبني، وخ�صو�صاً اأن الناخبني كانوا يتفاعلون مع 

املر�صح البلدي كثرياً لكون العمل البلدي مي�س احتياجات 

املواطنني ب�صكل يومي ومبا�صر«.

توجد  »ل  قال  ر�صدها  مت  التي  املخالفات  وحول 

خمالفات تذكر، والعملية ت�صري بكل ي�صر و�صال�صة دون 

ما يعكر هذا اليوم احلا�صم«.

باجلولة  يتناف�س  الذي  الخر  البلدي  املر�صح  اأما 

احلا�صمة علي ابراهيم علي فاعترب القبال جيدا جداً على 

الرغم من ح�صم املقعد البلدي.

وهناك  جداً  جيد  قال«التنظيم  التنظيم  اآلية  وعن 

بكل  ت�صري  الت�صويت  وعملية  القائمني،  من  كبري  تعاون 

�صال�صة وي�صر«.

اأن الدائرة احلادية ع�صرة هي الدائرة الوحيدة  يذكر 

اجلولة  من  النيابي  املقعد  فيها  ح�صم  التي  بال�صمالية 

الوىل وذلك للمر�صح جمال داوود.

كل  البلدي  املقعد  على  احلا�صمة  للجولة  و�صل  فيما 

من مر�صح ال�صالة حممد خليفة بوحمود وامل�صتقل علي 

ابراهيم بعد ح�صولهما على الن�صبة الكرب وعدم جتاوز 

احد منهما حاجز الـ 50% بعد مناف�صة مع امل�صتقلني خالد 

�صعد، علي حميدان، علي ابراهيم، عي�صى النفيعي.

Ghaleb.mahdi@alayam.com
غالب اأحمد 

املقعد البلدي ُح�شم من اجلولة الأوىل للمر�شح اخلياط

تنظيم كبري.. ول �سكاوى يف الدائرة الثانية ع�سرة بال�سمالية
Ghaleb.mahdi@alayam.com

غالب اأحمد 

اإىل  ال�صمالية  باملحافظة   12 بالدائرة  الناخبون  توجه 

حل�صم  وذلك  التجاري  الريف  مبجمع  والفرز  القرتاع  مركز 

املقعد النيابي للدائرة بعد و�صول الدائرة اإىل الدور الثاين بني 

املر�صحني عماد ال�صيد عبدالرزاق والدكتورة جميلة ال�صماك.

و�صهد يوم احل�صم ح�صوراً متقطعاً منذ فتح باب القرتاع 

على  امل�صرف  القا�صي  قام  حيث  �صباحاً،  الثامنة  ال�صاعة  يف 

مركز القرتاع بالتاأكد من خلو ال�صناديق من اأي اأوراق، وذلك 

بح�صور املرت�صحني ووكالئهم.

القرتاع  جلنة  رئي�س  احلجي  مبارك  القا�صي  قال  بدوره، 

والفرز بالدائرة 12 بال�صمالية ان اللجنة التي يرتاأ�صها مل تتلَق 

اأي �صكاوي من قبل املرت�صحني، وان عملية الت�صويت ت�صري بكل 

�صال�صة وي�صر.

وحول ن�صبة القبال والت�صويت قال »بطبيعة احلال الدور 

المر  والقفال وهذا  الت�صويت  يف  وفتوراً  هدوءاً  ي�صهد  الثاين 

القرتاع  مركز  اأن  ذلك  اىل  »بال�صافة  وتابع  جداً«.  طبيعي 

البحرين  العامة مثل جامعة  املراكز  العديد من  الفرعي، حوله 

ما  وهذا  للبنني  الثانوية  حمد  مدينة  ومدر�صة  ال�صيل  ووادي 

يدفع الكثري للذهاب للمراكز العامة«.

واأ�صاف »الإقبال على الت�صويت باجلولة الثانية مل يتاأثر 

على الرغم من ح�صم املقعد البلدي بالدائرة«.

ان  ال�صماك  جميلة  الدكتورة  املرت�صحة  قالت  بدورها، 

الباكر كان جيدا ومتفاوت، ب�صبب وجود  ال�صباح  الإقبال منذ 

يف  للت�صويت  العديد  يدفع  ما  وهو  العامة  املراكز  من  العديد 

املراكز العامة. وعن تاأثري ح�صم املقعد البلدي على القبال على 

بكل  ت�صري  والمور  يتاأثر  »القبال مل  قالت  بالدائرة  الت�صويت 

�صال�صة وي�صر«. من جهته، قال املر�صح عماد ال�صيد عبدالرزاق 

�صال�صة  بكل  وت�صري  جيدة  الت�صويت  على  القبال  عملية  »ان 

وي�صر، ول توجد اأي خمالفات تذكر«.

جميلة  الدكتورة  من  كل  احلا�صمة  باجلولة  ويتناف�س 

ال�صماك والتي ح�صلت على )963( �صوتا مع املر�صح امل�صتقل 

عماد عبدالرزاق احلا�صل على 315 �صوتا بعد ف�صل اأي منهما 

يف جتاوز حاجز الـ %50.

التا�صعة  للدائرة  �صابق  امتداد  هي  بال�صمالية   12 الدائرة 

مناطق  ومتثل  النتخابية،  للدوائر  القدمي  التوزيع  ح�صب 

كرزكان واملالكية ودم�صتان واللوزي و�صهركان و�صدد.

وتناف�س يف هذه الدائرة �صبعة مر�صحني نيابيني هم النائب 

خالد عبدالعال ومناف�صه يف النتخابات التكميلية علي فردان، 

بالإ�صافة اإىل الفنان علي باقر، وكل من عماد ال�صيد وعبدالرزاق 

فردان والدكتورة جميلة ال�صماك اللذين و�صال للجولة احلا�صمة.

فيما ح�صم املقعد البلدي للدائرة امل�صتقل ح�صني اخلياط بعد 

تغلبه على امل�صتقلة الخرى نرمني �صعدي.
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ن�ضيان كبار ال�ضن اأ�ضماء املر�ضحني يحرج ق�ضاة اللجان.. ثانية اجلنوبية:

االأحمد والقا�سي التزما بـ »ال�سمت االنتخابي«.. و�سال�سة كبرية يف التنظيم
�صماء عبداجلليل

الدائرة  مر�صحي  بني  هادئا  النتخابي«  »اجلو  بدا 

اىل  الهدوء  هذا  انتقل  وقد  اجلنوبية  باملحافظة  الثانية 

�صفوف الناخبني اي�صا، حيث كان القبال على الت�صويت 

القرتاع  باب  فتح  من  الوىل  ال�صاعات  يف  ن�صبيا  جيدا 

مبركز الدائرة مبدر�صة مدينة عي�صى الثانوية للبنات.

اآل  �صلمان  بن  حمد  ال�صيخ  اللجنة  قا�صي  افتتح  وقد 

خليفة �صناديق القرتاع للتاأكد من خلوها امام املر�صحني 

باب  فتح  قبل  باملركز  التواجد  على  حر�صوا  الذين 

القرتاع، وقد اأكد قا�صي اللجنة ان القبال على الت�صويت 

الدقائق الوىل من فتح باب املركز كان جدا كبريا ال  يف 

الثانية، م�صريا اىل ان هذا  ال�صاعة  انه بداأ يقل ن�صبيا يف 

امل�صاركة  باأهمية  الناخبني  وعي  على  يدل  الكبري  القبال 

يف  �صيمثلهم   الذي  املر�صح  لختيار  الت�صويت  واعادة 

الربملان.

و�صرح قا�صي اللجنة باأنهم مل ير�صدوا اي خمالفات 

املر�صحني  وان  خ�صو�صا   ، القرتاع  مركز  داخل  تذكر 

القوانني  خرق  خطورة  متاما  ويعون  بالقواعد  ملتزمون 

�صكوة  اي  يتلَق  مل  انه  اكد  كما  النتخابية،  العملية  يف 

املخالفات  او  بالتجاوزات  يتعلق  فيما  املر�صحني  قبل  من 

النتخابية.

وحول  عدد الناخبني الذين مل ي�صتطيعوا الت�صويت 

قال  الناخبني،  ك�صوف  يف  ا�صمائهم  ادراج  عدم  ب�صبب 

تدرج  مل  حالتني  ر�صدت  اللجنة  »باأن  املركز  رئي�س 

احالتهم للجنة  الناخبني ومل يتم  ا�صمائهم �صمن ك�صوف 

ال�صفر منذ  ال�صرافية لنهم قد مت اخلتم لهم يف جوازات 

اجلولة الوىل«.

يف  الت�صوير  من  ال�صحفيني  مبنع  يتعلق  وفيما 

باأن  اللجنة  رئي�س  اكد  الدائرة  بنف�س  املا�صي  ال�صبوع 

وحريته  الناخب  خ�صو�صية  على  حفاظا  جاء  املنع 

يف  لل�صحفني  اللجنة  قا�صي  �صمح  وقد  ال�صخ�صية، 

ب�صرط  النقالة  بهواتفهم  ال�صور  باإلتقاط  ال�صبوع  هذا 

الناخب. ا�صتئذان 

ال�صن  كبار  قبل  من  كبري  اقبال  هناك  »كان  واأ�صاف 

تعرف  ل  التي  احلالت  بع�س  ان  ال  الت�صويت  على 

مما  املر�صحني  ا�صماء  ين�صون  كانوا  والكتابة  القراءة 

لهم  نذكر  ان  دون  عليهم  ال�صور  عر�س  اىل  ي�صطرنا 

الذي  املر�صح  حول  ت�صوي�س  لهم  يح�صل  ل  حتى  ا�صماء 

من  توجيها  ذلك  يعترب  ل  حتى  او  ينتخبوه  ان  يودون 

قبلنا ملر�صح معني«.

العملية  »باأن  الحمد  حممد  املر�صح  قال  جانبه،  من 

عراقيل  اي  دون  و�صال�صة  ي�صر  بكل  قد جرت  النتخابية 

تذكر ال ان القبال يف اجلولة الوىل كان اكرث بكثري من 

اجلولة الثانية، م�صريا اىل ان هذا المر اعتيادي ومتوقع 

يف اجلولت الثانية«.

بني  �صريفة  جدا  كانت  املناف�صة  روح  »ان  واأ�صاف 

املر�صحني لذلك مل تكن هناك خمالفات او جتاوزات تر�صد 

من قبل املر�صحني«.

اعتربها  والتي  اللجنة  اع�صاء  يتعلق مبعاملة  وفيما 

املا�صي جدا �صديدة، حيث مت منعهم  ال�صبوع  الحمد يف 

من التحدث يف الهواتف النقالة، قال الحمد »لقد تغريت 

معاملة اع�صاء اللجنة ب�صكل كبري يف هذا ال�صبوع حتى 

املر�صحني والقا�صي واع�صاء  ان هناك توا�صال كبريا بني 

اللجنة، وذلك يف كل ما يتعلق مبا يدور يف اللجنة«.

واأ�صار الحمد اىل ان هناك ح�صورا لفتا لكبار ال�صن 

الت�صويت  على  وا�صرارهم  اخلا�صة  الحتياجات  وذوي 

رغم عدم متكنهم من احلركة.

عي�صى  النائب  الحمد  حممد  امل�صتقل  واجه  وقد 

وذلك  الدائرة،  مبقعد  للفوز  ثانية  جولة  يف  القا�صي 

بعد ان اخفقت ا�صواتهم يف اي�صال واحد منهم اىل مقعد 

الدائرة من اجلولة الوىل، وقد تاأهال لدخول جولة ثانية 

يف  النتخابية  اللعبة  من  خرجوا  مر�صحني   8 بني  من 

اجلولة الوىل.

اما فيما يتعلق مبقعد املجل�س البلدي فقد دخل مر�صح 

امل�صتقلة  مع  ثانية  جولة  اخلال  حممد  ال�صالة  جمعية 

مر�صحني   ٧ خ�صر  ان  بعد  وذلك  الدو�صري،  و�صحى 

اجلولة الوىل وتبقى اثنان ليتواجها يف اجلولة الثانية.

�ضجارات واتهامات بال�ضباب واللجوء لل�ضرطة بني املالكي وال�ضاعر

»اأوىل اجلنوبية«.. نارية يف الت�سويت ويف اخلالفات بني املر�سحني!
�صماء عبد اجلليل

تبدو  دائما  اجلنوبية  باملحافظة  الوىل  الدائرة  كعادتها 

نارية ول تهداأ، فال�صراعات يف هذه الدائرة م�صتمرة وذلك منذ 

ال�صاعات الوىل من فتح باب القرتاع للجولة الثانية مبدر�صة 

اميمة بنت النعمان مبنطقة مدينة عي�صى القدمية.

مر�صح  من  كل  الدائرة  هذه  يف  الثانية  اجلولة  وخا�س 

ال�صالة عدنان املالكي الذي تواجه مع امل�صتقل خالد ال�صاعر 

بينهم  �صوت   600 بفارق  الوىل  اجلولة  من  خرجا  ان  بعد 

اجلولة  يف  الدائرة  مقعد  على  تناف�س  وقد  ال�صاعر،  ل�صالح 

الذي  القطان  خالد  املنرب  مر�صح  بينهم  مر�صحني   10 الوىل 

�صوت   800 يقارب  ما  على  ح�صوله  بعد  اللعبة  من  خرج 

ومر�صحة التجمع جيهان حممد التي ح�صلت على 300 �صوت 

وامل�صتقل احمد العامر الذي ح�صل على ما يقارب 900 �صوت 

املر�صحني  بقية  على  ب�صيطة  بن�صب  توزعت  ال�صوات  وبقية 

اخلم�صة.

وقد دار خالف بني املر�صحني املالكي وال�صاعر تبادل فيه 

التهامات، موؤكدا اأن هذا الت�صرف ل يليق مبر�صح �صوف يدخل 

ال�صاعر  املالكي  اتهم  كما  النا�س،  حقوق  عن  ويدافع  للربملان 

بت�صويه اعالناته املوجودة يف ال�صارع وقال »لدي �صهود على 

كل املمار�صات اخلاطئة التي يقوم بها ال�صاعر«.

ال�صاعات  يف  الت�صويت  على  جدا  كبريا  القبال  بدا  وقد 

ان  ال  اجلنوبية،  اوىل  مبركز  القرتاع  باب  فتح  من  الوىل 

العداد بداأت تقل ب�صكل ن�صبي يف ال�صاعة الثانية من فتح باب 

ولكن  دوري  ب�صكل  الناخبني  توافد  ا�صتمرار  مع  الت�صويت، 

باأعداد ب�صيطة وغري منقطعة حتى الدقائق الخرية من غلق 

باب القرتاع.

البلدي امل�صتقل ثابت املطاوعة باأن هناك  و�صرح املر�صح 

خ�صو�صا  املر�صحني  قبل  من  كثرية  وجتاوزات  خمالفات 

على  الناخبني  وتوجيه  النتخابية  بالدعايات  يتعلق  فيما 

النتخابية  احلمالت  ان  اىل  م�صريا  معني،  ملر�صح  الت�صويت 

عليهم  ال�صيطرة  المن  رجال  على  ي�صعب  كبرية  اعدا  حتمل 

المن  مبنع  م�صيدا  القرتاع،  مركز  خارج  خمالفاتهم  و�صبط 

للمر�صحني من الوقوف امام باب املركز وذلك حلماية الناخبني 

من الت�صوي�س وجعلهم يختارون مر�صحهم مبح�س ارادتهم«.

واأ�صاف املطاوعة »ان فوز املر�صح لي�س الو�صول للمقعد 

بل فوز املر�صح يكون بحب النا�س وت�صكيل الثقل الجتماعي 

له يف الدائرة حتى لو مل يحَظ بالفوز بنقعد الدائرة«.

كل  الثانية  اجلولة  يف  البلدي  املقعد  على  تناف�س  حيث 

من امل�صتقل ثابت املطاوعة ومر�صح ال�صالة عبداهلل القبي�صي 

بعد ان خرجا من اجلولة الوىل بفارق 200 �صوت ل�صالح 

القبي�صي، وقد تناف�س معهم يف اجلولة الوىل مر�صحان اآخران.

اما فيما يتعلق برئي�س اللجنة والقا�صي عبداهلل ال�صراف 

وهدوء  �صال�صة  بكل  �صارت  النتخابية  العملية  باأن  اأكد  فقد 

اجلولة  بعك�س  للناخبني  ب�صيط  تدفق  مع  واحدة  وبوترية 

على  الناخبني  قبل  من  كبريا  جدا  اقبال  �صهدت  التي  الوىل 

الت�صويت. 

كبار  قبل  من  الت�صويت  على  القبال  »ان  القا�صي  وقال 

ل  حالة   300 يقارب  ما  تلقينا   لذلك  كبري  جدا  كان  ال�صن 

ي�صتطيعون القراءة والكتابة، موؤكدا ان اللجنة تواجه �صعوبة 

الناخبني من فئة  احد  ا�صر  ال�صن فمثال  التعامل مع كبار  يف 

ال�صن على ان يتم ختم  �صفحة معينة يف اجوازه وقد  كبار 

ال يف  يتم  ل  اخلتم  باأن  المر  له  ن�صرح  ان  حاولنا جاهدين 

تعر�صنا  وقد  جدوى  دون  ولكن  الوىل  الثالث  ال�صفحات 

لل�صتم وبعد ذلك اقتنع مبا مت �صرحه له«.

ال�صن  كبار  قبل  الكبري من  القبال  نتيجة  »باأنه  واو�صح 

عدد  رفع  اىل  ا�صطر  اخلا�صة  الحتياجات  وذوي  واملقعدين 

لت�صهيل  �صخ�صا   36 اىل  �صخ�صا   30 من  اللجنة  موظفي 

يف  بالنق�س  ي�صعر  املركز  ان  اىل  م�صريا  للناخبني،  اخلدمات 

املوظفني يف حالة خروج احدهم للت�صويت والعودة من جديد.

 القا�ضي خريهما بني »امل�ضح« اأو »الإجراء القانوين«

ناخبان �سورا اأوراق االقرتاع بـ »اأوىل اجلنوبية«
اإن اللجنة  قال رئي�س اللجنة الإ�صرافية مبركز القرتاع والفرز باأوىل اجلنوبية عبداهلل الأ�صراف 

ر�صدت حالتني لناخبني قاما بت�صوير اأوراق القرتاع.

واأو�صح اأن اللجنة وعمالً بالقانون لفتت نظر املخالفني وخريتهم بني م�صح ال�صور اأو حتويلهم 

للجهات القانونية لتخاذ الإجراءات الالزمة بحقهم، وتاأكدت اللجنة يف احلالتني من م�صح ال�صور قبل 

اأن ي�صمح للحالتني مبغادرة القاعة.

الذين  واأن  الت�صوير ممنوع،  اأن  اإىل  ت�صري  اللجنة  تو�صيحية خارج  اأن هناك لفتات  اإىل  واأ�صار 

ارتكبوا املخالفة املذكورة برروا ما قاموا به، لفتاً اإىل اأن القانون ل يحمي من يجهله.
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 �لبوفال�سة: �لإقبال مل يتغري و�لأمور �أكثـر تنظيًما

طوابري الناخبني متتد خلارج املركز يف »�ساد�سة اجلنوبية«
�صكينة الطوا�ش:

املحافظة  من  ال�صاد�صة  الدائرة  يف  الناخبون  بداأ 

فيها  يتم  التي  العربي  اخلليج  مدر�صة  يف  اجلنوبية 

وهو  �صباحا  الثامنة  ال�صاعة  قبل  بالتوافد  القتتراع 

الطوابري  وامتدت  القراع  عملية  لبدء  الر�صمي  الوقت 

ال�صباب،  من  كبريا  عددا  و�صملت  املركز  خارج  حتى 

وحتى الكبار يف ال�صن.

ال�صرافية  اللجنة  تاأكدت  القراع  عملية  بداأ  وقبل 

القا�صي د. اإبراهيم البوفال�صة من خلو �صناديق القراع 

القراع  وبداأ  ووكالئهم،  املر�صحني  اأمام  اأوراق  اأية  من 

يف الوقت املحدد دون اأية تاأخري وب�صكل �صاده التنظيم 

رغم كثافة التوافد من قبل الناخبني.

الدائرة  قا�صي  قال  »الأيتتام«  لت  ت�صريحات  ويف 

اإن  البوفال�صة  د.ابراهيم  اجلنوبية  باملحافظة  ال�صاد�صة 

اأكرث تنظيما يف هذه اجلولة  اأ�صبحت  الأمور التنظيمية 

بدا وا�صحا نظرا  التمديد  اليجابي لعملية  الأثر  اأن  كما 

لزدحام مراكز القراع ال�صبت املا�صي”.

وتوجه بدوره بال�صكر “لكل املوظفني على جهودهم 

الوا�صحة ومنهم اأمينة �صر اللجنة وم�صرفها والذين مل 

يق�صروا يف اأداء مهامهم”.

جمعية  ع�صو  تواجد  فقد  للمراقبني  وبالن�صبة 

اأثنى  الذي  الدو�صري  عي�صى  الن�صان  حلقوق  البحرين 

على العملية التنظيمية يف املركز وقال “التنظيم ممتاز 

ويتفوق على عدد من الدوائر التي زرتها ومل نر�صد اأي 

جتاوزات حتى الن”.

ولوحظ تواجد مر�صحي الدائرة النيابيني والبلديني 

حممد  البلدي  للمجل�ش  املر�صحون  وهم  املركز  داخل 

بو  اأن�ش  امل�صتقل  والنيابي  الكواري  وجنيب  يو�صف 

هندي وميثل جمعية امليثاق املر�صح حممد البوعينني.

م�ساهدات:
[ �صهدت الدائرة اقبال كثيفا من خمتلف فئات 

املجتمع البحريني.

[ توافد عدد من امل�صوؤولني لالإدلء ب�صوتهم 

ل�صوؤون  الدولة  رئي�ش  �صمنهم  ومن  الدائرة  يف 

املتابعة حممد املطوع.

[ مت تخ�صي�ش ق�صم خا�ش لتطبيق املنقبات.

[ مت تخ�صي�ش عدد من العاملني يف اللجنة 

املنظم لنقل ذوي العاقة اإىل �صناديق القراع.

[ �صهدت الدائرة تنظيما جيدا 

جيد  باملركز  العاملني  املوظفني  اأداء   ]

ومتعاون.

[ مل يتم ر�صد اأية خمالفات اأو جتاوزات يف 

الفرة النهارية.

[ مت احرام �صرية القراع يف املركز.

حميط  يف  النتخابية  الدعاية  ا�صتمرت   ]

مراكز القراع.

[ مت ال�صماح للم�صورين وال�صحفيني بالتقاط 

ال�صور بكل اأريحية.

ح�ســور كثيـــف يف »خـــام�ســــة اجلنــــوبيــــــة«
ح�صني املرزوق

�صهدت الدائرة اخلام�صة باملحافظة اجلنوبية والتي يتناف�ش فيها املر�صحان 

للمجل�ش النيابي فوزية زينل وخليفة عبداهلل حممد الغامن ح�صوراً كثيفاً اأم�ش 

منذ افتتاح املقر النتخابي مبدر�صة �صالح الدين اليوبي للبنني. ويف ت�صريح 

لت »الأيام« اأكد رئي�ش مركز القراع بالدائرة القا�صي معاذ مبارك العايدي من 

خلو الدائرة من املخالفات او امل�صاكل التي واجهتهم يف اجلولة الأوىل.

وقال باأن املركز �صهد اقبالً كثيفاً من الناخبني منذ ال�صباح ال ان احل�صور 

ا�صبح متفاوتاً يف فرة الظهرية.

وا�صاف العايدي ان اعادة النتخابات هذه املرة ا�صبحت ا�صهل فالناخب 

ا�صبحت لديه خلفية عن كيفية الت�صويت من بعد قيامه بالت�صويت يف اجلولة 

رفيعة  باأخالق  يتمتعان  كونهما  النيابيان  املر�صحان  على  اثنى  كما  الوىل، 

ويتناف�صان مناف�صة �صريفة.

اية  وجود  عن  النيابيني  املر�صحني  من  �صكاوى  اية  ترد  مل  باأنه  وذكر 

م�صايفات او خمالفات واجهتهما منذ تواجدهما يف املقر النتخابي �صباحاً.

 مرت�سّحون خا�سرون تو�جدو� طو�ل �لوقت للرتويج لأحد �ملرت�سحني

رابعة اجلنوبية: توتر.. وات�ساالت مكثفة للناخبني.. و�سكاوى
عبا�ش ر�صي

والتي  اجلنوبية  باملحافظة  الرابعة  الدائرة  �صهدت 

للمجل�صني  مر�صحني   4 الثانية  للجولة  عليها  يتناف�ش 

النيابي والبلدي ح�صورا جيداً، ولوحظ على املر�صحني 

عالمات التوتر من خالل اإجرائهم لت�صالت مكثفة لأهايل 

الدائرة حلثهم على القراع.

النيابيني  املر�صحني  اأحد  ذاتها  الدائرة  يف  ولوحظ 

املركز  يف  متواجداً  الأوىل  اجلولة  من  خ�صروا  الذين 

الثامنة  ال�صاعة  يف  افتتاحه  منذ  وخارجه  ال�صرايف 

للرويج لأحد مناف�صيه ال�صابقني لكنه مل يدِل ب�صوته!!

رابعة  اقراع  مركز  جلنة  رئي�ش  قال  جهته،  من 

القا�صي حممد �صعيد العرادي - يف ت�صريح  اجلنوبية، 

لت »الأيام« - ان اللجنة مل تر�صد اأية حالت لناخبني غري 

مدرجني �صمن ك�صوف الناخبني يف اجلولة الثانية».

قال  النتخابية،  العملية  جمريات  �صري  وحول 

اأي  الآن  حتى  تر�صد  مل  اللجنة  ان  العرادي  القا�صي 

القراع يف  عملية  «اأن  موؤكداً  تذكر،  انتخابية  خمالفات 

املركز ت�صري بكل �صال�صة وتنظيم».

م�صاء،  العا�صرة  اإىل  القراع  فرة  مدى متديد  وعن 

اجلولة  يف  التمديد  اأتوقع  «ل  العرادي  القا�صي  قال 

الثانية خ�صو�صاً اأن عدد املر�صحني مت تقلي�صه يف هذه 

اجلولة وهناك فروقات كبرية بني اأ�صوات املر�صحني يف 

اجلولة الأوىل».

ويف بداية فتح �صناديق القراع، ح�صر املر�صحون 

الأربعة الذين يخو�صون اجلولة الثانية، وهما املر�صحان 

وعبداحلميد  �صوتاً،   2656 احلا�صل  املعريف  حممد 

ال�صيخ  1824 �صوتاً، واللذان يخو�صان املناف�صة على 

املقعد النيابي.

املقعد  على  يتناف�صان  اللذان  املر�صحان  ح�صر  كما 

 2699 على  ح�صل  الذي   - ال�صباغ  يو�صف  البلدي، 

�صوتاً يف اجلولة الأوىل -  وعمر عبدالرحمن الذي ح�صل 

1244 �صوتاً.

�صعف  من  التوتر  عالمات  املر�صحني  على  وبدت 

احل�صور، ما دفعهم اإىل اإجراء ات�صالتهم املكثفة على حث 

الناخبني على احل�صور اإىل مركز القراع.

وقال املر�صح عن الدائرة حممد معريف «انه تقدم اإىل 

بع�ش  جتاوزت  بخ�صو�ش  اإىل  ب�صكوى  اللجنة  رئي�ش 

الإدلء  على  الناخبني  حث  عرب  املناف�صني  املر�صحني 

باأ�صواتهم ل�صاحلهم خارج مركز القراع».

العملية  �صري  على  املراقبني  اأحد  قال  جهته،  من 

النتخابية «انه ر�صد خمالفات انتخابية يف الدائرة عرب 

قيام مندوبني ملر�صحني بعمل الدعايات النتخابية على 

بالتجاوزات  اللجنة  اإبالغ  ومت  القراع،  مركز  مدخل 

والتي اأمرت باإبعادهم عن املركز النتخابي«.

من  الرابعة  للدائرة  النيابي  املقعد  على  ويتناف�ش 

املحافظة اجلنوبية يف اجلولة الأوىل 7 مر�صحني وهم: 

عبدالكرمي،  عبدالرحمن  البنفالح،  في�صل  املعريف،  حممد 

امل�صيفر،  ونبيل  املناعي،  اإبراهيم  ال�صيخ،  عبداحلميد 

للمقعد  مر�صحني   6 اإىل  بالإ�صافة  الع�صار،  واأ�صرف 

البلدي، وت�صم الدائرة الرابعة باملحافظة اجلنوبية ت�صم 

6  جممعات �صكنية لثالث مناطق هي النويدرات و�صند 

واحلجيات، وحتوي الدائرة كتلة انتخابية تبلغ 8589 

ناخباً.

م�ساهدات:
[   رف�ش عدد من جريان املركز النتخابي 

وقوف �صيارات الناخبني اأمام منازلهم

النتخابي  املركز  مدخل  يف  انت�صرت     ]

اأجهزة لتفتي�ش احلقائب الن�صائية للناخبات

القبال  �صعف  املر�صحون  ا�صتغل     ]

بانتداب با�صات لنقل الناخبني اإىل مركز القراع

اإرباك وتوتر  [   بدا املر�صحون يف حالة 

من خالل تكثيف ات�صالتهم بالناخبني

مندوبي  باإبعاد  املرور  رجال  با�صر      ]

الدعايات النتخابية عن مركز القراع

النيابي والبلدي طوال  [ �صوهد مر�صحو 

الوقت م�صغولون بات�صالتهم الهاتفية
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 11 م�ساًرا لت�سهيل عملية الت�سويت يف وادي ال�سيل

ال �سكاوى وال خمالفات يف »�سابعة اجلنوبية«
كبرياً  ح�صوراً  اأم�س  اجلنوبية  باملحافظة  ال�صابعة  بالدائرة  القرتاع  مركز  �صهد 

رافقته �صال�صة يف �صري العمل.

ويتناف�س على املقعد النيابي للدائرة املرت�صحان اأحمد الدو�صري وعبداهلل بن حويل، 

فيما يتناف�س على املقعد البلدي عبداللطيف حممد مع حممد الكعبي.

ومنذ ال�صاعات الأوىل لفتح مركز القرتاع مبدر�صة الرفاع الغربي الثانوية للبنات 

ا�صطف الناخبون يف طوابري للت�صويت.

من  خلت  ال�صابعة  الدائرة  ان  احلمادي  اأحمد  القا�صي  اللجنة  رئي�س  قال  بدوره 

وجود اأية خمالفات تذكر. واأّكد اأن العاملني باملركز متكنوا من احتواء اأية م�صاكل، واأن 

العملية النتخابية �صارت ب�صكل �صل�س من دون اية عوائق تذكر، ومل ترد اية �صكاوى 

من املرت�صحني. بدوره اأّكد اأحد املراقبني الأهليني يف ت�صريحات لـ »الأيام« عدم وجود 

خمالفات تذكر يف اجلولة الثانية على عك�س اجلولة الوىل.

اإىل ذلك �صهد املركز العام يف وادي ال�صيل اقبالً كبرياً من خمتلف الفئات العمرية 

من بينهم من ذوي الحتياجات اخلا�صة وكبار ال�صن.

وقام املنظمون يف املركز بزيادة عدد م�صارات الت�صويت اإىل 11 م�صارا، بالإ�صافة 

لفتح اأبواب اأخرى يف �صالة الت�صويت، الأمر الذي �صاعد يف �صال�صة عملية الت�صويت.

م�ساهدات:

توافدوا  الذين  الناخبني  اأغلب   ]

على املركز من كبار ال�صن والأميني يف 

ال�صاعات الأوىل

املرت�صحني  مندوبو  كثف   ]

بالقرب  النتخابية  اعالنتهم  النيابيني 

من مركز القرتاع

قيام  املركز  مراقبو  ر�صد   ]

ال�صي�صي  حممد  للمرت�صح  مندوبني 

انتخابية  برو�صرات  بتوزيع  قيامهم 

بالقرب من املركز ومت اإبعادهم.

تعليق  باأي  املنظمون  يدل  مل   ]

عن �صري العملية النتخابية باعتبارهم 

غري م�صرح لهم!

خارج  الهدوء  من  حالة  �صادت   ]

اأي  تلحظ  ومل  النتخابي  املركز 

احتكاكات جانبية.

 ح�سور الفت للنعيمي وتغّيب ال�سي�سي.. والدعاية مل تتوقف.. »ثامنة اجلنوبية«

اإجراءات تنظيمية مي�سرة للناخبني بعد فتح 4 م�سارات للت�سويت
عبا�س ر�صي:

الثامنة  للدائرة  النتخابي  املركز  �صهد 

للمحافظة اجلنوبية ح�صورا ملفتا للناخبني 

منذ �صاعات ال�صباح الأوىل، يف دائرة يو�صف 

املحافظة  يف  للناخبني  الأقوى  ح�صورها 

النائب ال�صابق جا�صم  اجلنوبية بعد خروج 

تناف�س  التي  الأوىل  اجلولة  من  ال�صعيدي 

فيها 7 مرت�صحني للمجل�س النيابي.

و�صهد املركز منذ �صاعات ال�صباح الأوىل 

املرت�صحني  بني  النتخابية  للدعايات  تكثيفاً 

النيابيني ذياب النعيمي الذي ح�صد 1901 

ال�صي�صي  وحممد  الأوىل  اجلولة  يف  �صوت 

اجلولة  ذات  يف  �صوتاً   1082 ح�صد  الذي 

ال�صابق  النائب  الأبرز  خا�صرها  كان  التي 

من  بخ�صارة  مني  اأن  بعد  ال�صعيدي  جا�صم 

العيار الثقيل من قبل ذياب النعيمي امل�صتقل 

الذي ناف�صه للمرة الأوىل على مقعد الدائرة، 

اللذين  البوعينني،  ال�صي�صي  حممد  وكذلك 

يخو�صان اجلولة ثانية.

باملحافظة  الثامنة  الدائرة  وت�صم 

منطقة،  و13  �صكنياً  جممعاً   31 اجلنوبية 

الأوىل كل  نيابياً يف اجلولة  وتناف�س عليها 

جا�صم  الرميحي،  علي  النعيمي،  ذياب  من: 

ال�صعيدي، حممد ال�صي�صي، عبداهلل العازمي، 

حممد عباد، نورة بو�صهري، وحتوي الدائرة 

كتلة انتخابية تبلغ 6451 مواطناً.

الرفاع  القرتاع يف مدر�صة  و�صهد مركز 

ال�صرقي البتدائية للبنات اإجراءات تنظيمية 

م�صارات   4 فتح  بعد  للناخبني  مي�صرة 

للت�صويت، كما �صهدت الدائرة هدوءاً  خارج  

خمالفات   ت�صجيل  مع  النتخابي،  املركز 

اعالنات  حتمل  �صيارات  وقوف  يف  متثلت 

انتخابية بالقرب من املدر�صة و�صرعان ما مت 

ابعادها من قبل رجال ال�صرطة.

وكان لفتاً منذ ال�صاعات الوىل من فتح 

للمجل�س  املرت�صح  ح�صور  القرتاع  باب 

مناف�صه  وتغيب  النعيمي  ذياب  النيابي 

القرتاع،  ملقر  احل�صور  عن  ال�صي�صي  حممد 

املجل�س  مرت�صحي  احل�صور  عن  وتغيب 

البلدي.

ورف�س  رئي�س جلنة  املركز النتخابي 

اجلنوبية،  للمحافظة  الثامنة  للدائرة 

الإدلء  حممود   يو�صف  نايف   القا�صي 

ان�صغاله  بذريعة  �صحفية  بت�صريحات 

يجيد  ل  والذين  الناخبني  قبل  من  بال�صغط 

اأغلبهم القراءة والكتابة.

ويتناف�س على اجلولة الثانية ملرت�صحي 

ونا�صر  التميمي،  بدر  البلدي  املجل�س 

الأوىل  اجلولة  ازاحت  اأن  بعد  املن�صوري، 

اأربعة مرت�صحني وهم: حممد �صديق، حممد 

البوعينني، طارق العيد، وعلي الكعبي.

ر�سد جتمع دعائي الأحد املرت�سحني خارج مركز االقرتاع

»تا�سعة اجلنوبية« ت�سهد اإقبااًل متفاوتًا منذ فتح ال�سناديق
م�صطفى نورالدين:

Mustafa.nooraldin@alayam.com

املركز  خارج  النتخابية  الأجواء  ات�صمت 

باملحافظة  التا�صعة  الدائرة  يف  النتخابي 

الزلق  مدر�صة  يف  وحتديدا  اجلنوبية 

اوقات  طيلة  بالهدوء  للبنات  البتدائية 

املر�صحني  اأحد  كرر  فيما  املواطنني،  ت�صويت 

و�صع زاوية له عرب ن�صب جتمع بالقرب من 

املركز. 

بتا�صعة  والفرز  القرتاع  مركز  �صهد  وقد 

�صناديق  فتح  منذ  متفاوتاً  اقبالً  اجلنوبية 

القرتاح يف ال�صاعة الثامنة متاماً، وقد اطلع 

اجلنوبية  باملحافظة  التا�صعة  اللجنة  رئي�س 

ووكالء  املراقبني  �صيف  اأحمد  القا�صي 

بع�صرين  القرتاع  عملية  بدء  قبل  املر�صحني 

من  القرتاع  �صناديق  خلو  من  للتاأكد  دقيقة 

اأية اأوراق.

التا�صعة  اللجنة  رئي�س  قال  جانبه  من 

�صيف  اأحمد  القا�صي  اجلنوبية  باملحافظة 

القرتاع  جلنة  اع�صاء  ح�صور  منذ  اإنه 

الوقت  يف  الفرغية  اللجنة  مقر  اىل  والفرز 

الت�صويت  الوىل على  ال�صاعات  املحدد ومنذ 

واجلمعيات  الناخبني  ممثلي  دعوة  مت 

للتاأكد  دقيقة  و40  ال�صابعة  ال�صاعة  الأهلية 

املواطنني  ل�صتقبال  اللجنة  جهوزية  من 

اية  من  القرتاع  �صناديق  من خلو  والتحقق 

العملية  �صري  �صالمة  على  لالطمئنان  اوراق 

وو�صوح. �صفافية  بكل  النتخابية 

اقبال  ان  �صيف  القا�صي  واو�صح 

الوىل  �صاعات  مع  متزايداً  كان  الناخبني 

جيداً  اقبالً  �صهد  املركز  ان  مبيناً  املتتالية، 

للناخبني. ا�صتقباله  فرتات  طيلة 

اأية  ي�صجل  مل  املركز  اأن  اىل  وا�صار 

عملية  على  القائمني  وان  تذكر،  خمالفات 

وهم  كبريا  تدريبا  مدربون  النتخابية 

التنظيم  يف  ال�صابقة  اخلربة  اأ�صحاب  من 

كافة  تقدميهم  ظل  يف  خا�صة  لالنتخابات، 

الناخبني  م�صاعدة  يف  املتنوعة  الت�صهيالت 

ال�صن وذوي الحتياجات اخلا�صة،  من كبار 

التمييز  ي�صتطيع  ل  من  ار�صاد  عن طريق  اأو 

اىل  توجيهه  عرب  املر�صحني  ا�صماء  قراءة  يف 

خ�صو�صية  يف  م�صاعدته  اأجل  من  القا�صي 

الت�صويت. لعملية  اجرائه 

لتطبيق  زاوية  تخ�صي�س  مت  انه  وبني 

املنقبات  �صخ�صية  من  والتاأكد  الن�صاء 

من  هن  العمليه  هذه  على  القائمني  وجميع 

كافة  التنظيم  يف  روعي  انه  مبيناً  الن�صاء، 

�صري  جناح  ت�صمن  التي  التنظيمة  الأمور 

املركز. النتخابية يف  العملية 

ولفت اىل انه مت ارجاع بع�س املواطنني، 

ك�صوف  يف  ا�صمائهم  ادراج  لعدم  نظراً 

يف  احقيتهم  بعدم  ابالغهم  ومت  الناخبني، 

الت�صويت.

من جانبه قال املر�صح حم�صن البكري يف 

حديثه لـ »الأيام« على هام�س ح�صوره املركز 

الفرعي مبدر�صة الزلق البتدائية للبنات ان 

القبال اجلماهريي على �صناديق القرتاع ان 

ال�صعب  وعي  على  يدل  فامنا  �صيء  على  دل 

ان  كما  قيادته،  خلف  ووقوفه  البحريني، 

النتائج  من خالل  جلياً  ا�صبح  الناخب  وعي 

الكثري  ان  الأوىل، كون  اجلولة  افرزتها  التي 

جمل�س  بع�صوية  الفوز  اىل  ال�صاعدين  من 

املتوقع  ومن  اجلديدة  الوجوه  من  النواب 

ونوعياً  خمتلفاً   2014 برملان  يكون  ان 

يعود بالفائدة على املواطنني والوطن ب�صكل 

بالدفع  اجلديد  الربملان  ي�صاهم  ان  اآمالً  عام، 

ال�صحيح مبا  الربملانية يف الجتاه  بالعملية 

املواطنني. اآمال وتطلعات  يحقق 

املجل�س  يف  عمله  ان  البكري  واو�صح 

خربة  اك�صبه  قد  متتاليتني  لدورتني  البلدي 

النتخابي،  ال�صاأن  مع  التعامل  يف  كبرية 

اأهايل  مع  جيدة  عالقات  تكوين  اك�صبته  كما 

دائرته مما �صهل عليه الظفر بن�صبة كبرية يف 

باجلولة  يفوز  ان  متوقعاً  ال�صابقة،  اجلولة 

الآخر،  مناف�صه  عن  كبري  بفارق  الثانية 

تا�صعة  عن  بتمثيله  النهاية  يف  �صت�صهم 

الدو�صري. عبداهلل  ملمثلها  خلفاً  اجلنوبية 

البلدي  الدائرة  مقعد  اأن  بالذكر  اجلدير 

منذ  الدو�صري  بدر  املر�صح  ل�صالح  ح�صم  قد 

مر�صحان  يتناف�س  مل  فيما  الأوىل،  اجلولة 

التا�صعة  الدائرة  عن  النيابي  باملقعد  للفوز 

ال�صابق  اجلنوبية  بلدي  رئي�س جمل�س  وهما 

الدو�صري. البكري وحممد  حم�صن 

وقد حقق البكري يف اجلولة الأوىل على 

مبا   %46.56 بلغت  بن�صبة  �صوتاً   1784

يتجه حالياً للفوز مبقعد الدائرة نظراً لكرثة 

املر�صح  عن  عليها  ح�صل  التي  الأ�صوات 

الدو�صري. الآخر حممد 

ح�صني املرزوق
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القا�سي الدو�سري: التجربة بينت اأهمية وجود مركز انتخابي باجلامعة

جاهزية كبرية يف مركز »جامعة البحرين«.. وهدوء وانتظام
م�صطفى نورالدين: 

Mustafa.nooraldin@alayam.com

�صهد املركز العام بجامعة البحرين اقبالً متفاوتاً طيلة 

دوراً  املنظمون  ولعب  املواطنني،  اأمام  اأبوابه  املركز  فتح 

بارزاً يف توجيه املواطنني نحو �صناديق القرتاع املنا�صبة 

ح�صب املحافظات، وار�صادهم اىل ال�صطفاف يف الطوابري 

ال�صحيحة منعاً لعدم ا�صاعتهم للوقت دون جدوى.

وقال رئي�س اللجنة العامة بجامعة البحرين القا�صي 

الناخبني  اأمام  ابوابه  فتح  املركز  ان  الدو�صري  عبداهلل 

لالدلء با�صواتهم يف الوقت املحدد اي يف ال�صاعة الثامنة 

�صباحاً، كما مت قبل فتح �صناديق القرتاع التاأكد من خلو 

ال�صناديق من اية اوراق بح�صور عدد من وكالء املر�صحني 

واملراقبني الذين تاأكدوا من ذلك.

كان  اللجنة  اأع�صاء  ان  الدو�صري  القا�صي  واو�صح 

لهم دوراً بارزاً يف عملية التنظيم وم�صاعدة الناخبني غري 

رئي�س  اىل  وتوجيههم  الكتابة  اأو  القراءة  على  القادرين 

توفري  وكذلك  الت�صويت،  عملية  اجراء  اأجل  من  اللجنة 

الرعاية الالزمة لكبار ال�صن.

جامعة  اقامته  الذي  املهرجان  لتد�صني  “كان  وا�صاف 

البحرين كفعالية م�صاحبة لالقرتاع يف املركز دور كبري 

يف زيادة القبال عليه، ال ان وجود مراكز انتخابية عامة 

اجلولة  يف  املرت�صحني  عدد  انخفا�س  عن  ف�صالً  قريبة 

املركز  على  ما  حد  اىل  ال�صغط  تقليل  يف  ا�صهم  الثانية 

النتخابي يف جامعة البحرين يف اجلولة الثانية.

مراكز  وجود  رغم  املركز  وجود  جدوى  مدى  وحول 

مدى  بينت  التجربة  باأن  الدو�صري  بني  منه،  قريبة  عامة 

اأهمية وجود مركز انتخابي يف جامعة البحرين، م�صت�صهداً 

ال�صبوع  من  ال�صبت  يوم  عليه يف  القبال  ذلك بحجم  يف 

املراكز  من  كثري  �صاوى  فيه  املنتخبني  عدد  وان  املا�صي، 

النتخابية وتفوق على البع�س الآخر اي�صاً، كما وا�صتدل 

دوائر  بع�س  اآنذلك يف  القرتاع  اوراق  نفاذ  على  ذلك  يف 

المدادات  طلب  اىل  اللجنة  وجلوء  اجلنوبية  املحافظة 

ل�صمان �صري العملية النتخابية دون توقف.

وب�صاأن جاهزية املركز النتخابي يف جامعة البحرين، 

بجميع  القيام  �صمنوا  واملنظمني  اللجنة  اع�صاء  باأن  ذكر 

النتخابية  العملية  �صري  ل�صمان  التنظيمية  التدابري 

وم�صاعدة الناخبني �صيما املحتاجني ككبار ال�صن والفراد 

من ذوي الحتياجات اخلا�صة.

الكرا�صي  من  عدد  فيه  يتوفر  املركزي  باأن  وبني 

ممن  الناخبني  مع  بالتعامل  معنيني  ومنظمني  املتحركة، 

والذي  اللجنة،  لرئي�س  واي�صالهم  للم�صاعدة  يحتاجون 

على  القادرين  وغري  ال�صن  كبار  �صيما  ي�صاعدهم  بدوره 

له  والت�صويت  املرت�صح  لختيار  القراءة  او  الروؤية 

وت�صجيل ذلك يف حم�صر ر�صمي.

متزايداً  كان  القبال  اأن  اىل  الدو�صري  القا�صي  ولفت 

واجلنوبية،على  ال�صمالية  حمافظتي  يف  املواطنني  من 

اعتبار ان موقع اجلامعة هو قريب من هاتني املحافظتني، 

ن�صيباً  ح�صورهما  كان  الخريني  املحافظتني  ان  حني  يف 

ال�صالفة  العتبارات  على  ال�صابقتني  املحافظني  من  اقل 

الذكر، كما اأن وقوع اجلامعة يف مكان مميز �صاعد الأهايل 

البحرين  جامعة  يف  العام  املركز  اختيار  اىل  اللجوء  من 

اأو طوابري النتظار  الزحمة  باأ�صواتهم، بعيداً عن  لالإدلء 

يف بع�س الدوائر التي ت�صهد كثافًة عديدة.

اأي  هناك  تكن  مل  اأنه  اىل  الدو�صري  القا�صي  ونوه 

قدموا  الذين  املواطنني  اأو  الناخبني  قبل  من  خمالفات 

داخل  النتخابية  العملية  �صارت  وقد  باأ�صواتهم،  لالدلء 

من  وتعاون  وبانتظام  هدوء  بكل  العام  املركز  وخارج 

عملية  يف  امل�صاركة  على  حر�صوا  الذين  املواطنني  قبل 

الت�صويت.

�صماء عبداجلليل: 

لالنتخاب  العام  املركز  �صهد 

والتعليم  الرتبية  وزارة  ب�صالة 

جيداً  اقبالً  عي�صى  مدينة  مبنطقة 

وذلك  للت�صويت،  الناخبني  من 

الأوىل  اجلولة  من  العك�س  على 

التي �صهدت ح�صوراً كبرياً جداً.

اللجنة  رئي�صة  ارجعت  وقد 

ال�صبب  الكواري  منى  الدكتورة 

و�صع  تغيري  اىل  الزحام  قلة  يف 

ال�صالة  يف  الناخبني  ا�صتقبال 

ل�صتقبال  اكرب  جمال  اتاح  مما 

الناخبني.

على  القبال  باأن  واأكدت 

الوىل  ال�صاعات  يف  الت�صويت 

يف  ازداد  قد  اأنه  اإل  متفاوتاً  كان 

الفرتة امل�صائية كما انه كان كثيفا 

باب  فتح  من  الوىل  ال�صاعة  يف 

الرتبية،  وزارة  ب�صالة  القرتاع 

التاأكد  وقت  يف  انها  اىل  م�صرية 

كان  القرتاع  �صناديق  خلو  من 

املراقبة  اجلمعيات  مندوبو 

لالنتخابات متواجدين يف ال�صالة 

كما كان هناك وكيل مر�صح �صابعة 

العا�صمة ا�صامة اخلاجة.

واو�صحت بان اللجنة ر�صدت 

جتيد  ل  التي  احلالت  من  الكثري 

القراءة والكتابة ولكنها مل تر�صد 

داخل  جتاوزات  او  خمالفات  اي 

املركز  ان  اىل  م�صرية  ال�صالة، 

ذوي  من  واحدة  حالة  ا�صتقبل 

تكن  ومل  اخلا�صة  الحتياجات 

مدركة وغري واعية مل يدر حولها 

فلم ي�صمح لها بالت�صويت وقد مت 

كتابة حم�صر بذلك.

1753_HSQ

اإقبـــال جّيد فــي مــــركــــز مـــدينــــة عي�ســـــى
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تفاديًا حلاالت التزاحم 

دعم املركز العام يف »عوايل« بقاعتني لالقرتاع
عبا�س ر�صي:

 10 الـ  العام  النتخابي  املركز  خ�ص�س 

الناخبني  ل�صتقبال  قاعتني  عوايل   نادي  يف 

لتفادي  النتخابي،  املركز  يف  لالقرتاع 

الأوىل   اجلولة  يف  الناخبني  تزاحم  حالت 

قبل  من  مكثفاً  ح�صوراً  اآنذاك  �صهدت  التي 

البحرين،  مناطق  خمتلف  من  الناخبني 

اجلنوبية. املحافظة  وباخل�صو�س 

�صل�صاً  تنظيما  النتخابي  املركز  و�صهد 

بعك�س  النتخابات،  من  الثانية  اجلولة  يف 

طوابري  فيها  امتدت  التي  الأوىل  اجلولة 

ال�صيارات  مواقف  نهاية  اإىل  الناخبني 

وا�صطر ناخبون اإىل تفادي طوابري النتظار 

بعد  الفرعية  القرتاع  مراكز  اإىل  بتوجههم 

اأ�صعة ال�صم�س. اأكرث من �صاعة انتظار حتت 

املركز  جلنة  رئي�س  اأكد  جهته،  من 

عوايل،  نادي  يف   10 الـ  العام  النتخابي 

لـ  ت�صريح  يف  البوعلي-  ح�صني  القا�صي 

ت�صري  النتخابية  العملية  »اأن   - »الأيام« 

املتوافدين  واأغلب  و�صال�صة  ي�صر  بكل 

اجلنوبية  املحافظة  ناخبي  من  املركز  على 

وال�صما«.

قدموا  الذين  الناخبني  اأغلب  »ان  وقال 

املحافظة  من  اأغلبهم  القرتاع  مركز  اإىل 

حالت  املركز  ي�صهد  ومل  اجلنوبية، 

ك�صوفات  يف  اإدراجها  لعدم  ناخبني  لإرجاع 

الناخبني«.

العملية  �صري  على  القائمون  ومنع 

النتخابي  باملركز  الت�صوير  النتخابية 

الثانية  اجلولة  يف  عوايل  نادي  يف  العام 

اذ  والبلدية،  النيابية  النتخابات  لنتائج 

ت�صوير  لعدم  امل�صورين  جميع  توجيه  مت 

لقطات  بت�صوير  والكتفاء  الناخبني 

ذلك  مرجعني  القا�صي،  ت�صوير  اأو  خارجية 

الناخبنب  حرية  على  وحفاظا  الحراج  ملنع 

يف القرتاع.


