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�أن�س بومطيع املرت�شح النيابي لرابعة اجلنوبية
خالل افتتاح مقره االنتخابي ي�ؤكد:

البحرين بحاجة �إلى جمل�س نواب قادر على مواجهة
التحديات االقت�صادية والأمنية
�س�أ�سعى ملراجعة جميع القرارات التي م َّررها املجل�س احلايل
و�أ�ضرت باملواطنني
ال��������ر�ؤي��������ة االق�����ت�����������ص�����ادي�����ة ل�������س���م���و ويل ال����ع����ه����د حت�����ت�����اج �إل����������ى ج�����ه�����ود م���ت���ك���ات���ف���ة لإجن����اح����ه����ا

حت������دي������ات داخ�����ل�����ي�����ة وخ�����ارج�����ي�����ة ت���ت���ط���ل���ب ال�����ت�����ف�����اف����� ًا ����ش���ع���ب���ي��� ًا وب�����رمل�����ان�����ي����� ًا ح��������ول ال�����ق�����ي�����ادة احل���ك���ي���م���ة
دع���������م امل����م����ل����ك����ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة ال�����������س�����ع�����ودي�����ة والإم���������������������ارات ال�����ع�����رب�����ي�����ة امل�����ت�����ح�����دة وال������ك������وي������ت الي�����ن�����ك�����ره �إال ج����اح����د

راب������ع������ة اجل����ن����وب����ي����ة ب����ح����اج����ة �إل���������ى ال����ك����ث��ي�ر م������ن اخل�������دم�������ات وت�����ط�����وي�����ر م����داخ����ل����ه����ا وخم����ارج����ه����ا

اف �ت �ت��ح امل��ر� �ش��ح ال �ن �ي��اب��ي ل��راب �ع��ة
اجل �ن��وب �ي��ة �أن �� ��س خ��ال��د ب��وم�ط�ي��ع
م �ق��ره االن �ت �خ��اب��ي و� �س��ط ح�ضور
ك�ب�ير م��ن �أه� ��ايل ال ��دائ ��رة رج ��ا ًال
ون�ساءً.
ويف كلمته �أك��د بومطيع على �أهمية
امل���ش��روع الإ� �ص�لاح��ي جل�لال��ة امللك
امل�ف��دى فيما يتعلق بالدميقراطية
واحلراك ال�سيا�سي واالنتخابي ومنح
امل��واط �ن�ين ح��ق امل���ش��ارك��ة يف ال �ق��رار
ال�سيا�سي والرقابة على �أداء احلكومة
واخل��دم��ات ال�ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ،مطالباً
اجل�م�ي��ع ب��دع��م امل���ش��ارك��ة الإي�ج��اب�ي��ة
يف االنتخابات النيابية والبلدية من
�أج��ل تعزيز املكت�سب الدميقراطي
واختيار الأكف�أ والأف�ضل.

جمل�س قوي
و�أ�ضاف �أن مملكة البحرين بحاجة
ما�سة الآن �إىل جمل�س نواب قوي
ي�ضم �أ�صحاب اخلربات والكفاءات
ال � ��ذي � ��ن ي� � َّت� �� �ِ�س� �م ��ون ب ��ال� �ن ��زاه ��ة
وامل���ص��داق�ي��ة و َم ��ن ل�ه��م مواقفهم
الوطنية وتاريخهم امل�شرف.
وت��اب��ع �أن ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات رمب��ا
تكون الأه��م يف ت��اري��خ االنتخابات
البحرينية نظراً لمِ ا تنتظر املجل�س
ال �ق��ادم م��ن م �ه��ام ج���س��ام وم�ل�ف��ات
ب ��ال� �غ ��ة الأه � �م � �ي� ��ة واحل �� �س��ا� �س �ي��ة
وبالذات املتعلقة بحياة املواطنني

املعي�شية.
و�أ�شار �إىل �أن هناك �إحباطاً كبرياً
ي���س��ود ال �� �ش��ارع ال�ب�ح��ري�ن��ي ب�سبب
الأداء ال���ض�ع�ي��ف مل�ج�ل����س ال �ن��واب
الأخ�ير املنتهية فرتته ولتمريره
بال�سلب على حياة
ق ��رارات �أ َّث ��رت ِّ
املواطنني املعي�شية ،ولعدم وجود
ر�ؤي � ��ة وا� �ض �ح��ة وت �� �ص � ُّور متكامل
لدى نواب املجل�س جتاه التحديات
ال���ص�ع�ب��ة وامل �� �ش �ك�ل�ات امل��زم �ن��ة يف
الإ�� �س� �ك ��ان وال �ب �ط ��ال ��ة وال �� �ص �ح��ة
والتعليم وغريها من الق�ضايا.
و�� �ش ��دد �أن� �� ��س ع �ل��ى �أن ال�ب�ح��ري��ن
ب�ح��اج��ة �إىل جمل�س ن ��واب ي�سعى
ل� �ل� �خ�ي�ر وي � � ��داف � � ��ع ع� � ��ن ح� �ق ��وق
املواطنني ومكت�سباتهم ،ويقف �ضد
كل ق��رار �أو ت�شريع يفر�ض �أعبا ًء
معي�شية ع�ل��ى امل��واط�ن�ين كفر�ض
ال���ض��رائ��ب وزي � ��ادة �أ� �س �ع��ار ال�سلع
واخلدمات.

حتديات اقت�صادية
و�أو�� �ض ��ح �أن ال��و� �ض��ع االق�ت���ص��ادي
واملعي�شي ب��ات �صعباً ،و�أن ال��ر�ؤي��ة
االقت�صادية ل�سمو الأم�ير �سلمان
ب��ن ح �م��د �آل خ�ل�ي�ف��ة ويل ال�ع�ه��د
الأم�ي�ن مم��ا نتو�سم فيها اخل�ير،
و�أن �ه��ا حت�ت��اج �إىل ت�ك��ات��ف اجل�ه��ود
لدعمها ،م��ؤك��داً �أن كلمة ال�سريف
ال���س�ي��ا��س��ات االق�ت���ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة

وال�ت��ي تتطلب ال�شفافية واحل��زم �شرعيته بتوافق البحرينيني عليه
والرقابة الفاعلة ولي�س الإجراءات منذ مئات ال�سنني.
ال �� �ش �ك �ل �ي ��ة ،ووك � ��ذل � ��ك � �ص �ي��اغ��ة
الربنامج االنتخابي
ت�شريعات ملزمة ت�ضع الأولويات
و�أك ��د امل�تر��ش��ح �أن ����س بومطيع �أن
يف مكانها ال�صحيح.
ووج��ه بومطيع ال�شكر والتقدير الأول��وي��ة يف برناجمه االنتخابي
�إىل ال� ��دول اخل�ل�ي�ج�ي��ة ال�شقيقة ترتكز على ال�سعي ق��در امل�ستطاع
ممثلة يف اململكة العربية ال�سعودية �إىل تخفيف الآث ��ار ال�سلبية التي
ودول ��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة حل �ق��ت ب��امل��واط �ن�ي�ن ج � ��راء بع�ض
ودول ��ة ال�ك��وي��ت ملواقفها الداعمة ال� �ق ��رارات اخل��اط�ئ��ة ال�ت��ي م� َّرره��ا
وامل �� �س��ان��دة ل�ل�ب�ح��ري��ن يف خمتلف املجل�س املنتهية فرتته.
الأ� � �ص � �ع� ��دة ،وال� �ت ��ي ك � ��ان �آخ ��ره ��ا وقال« :ان هذا اال�ستحقاق النيابي
امل �� �س��اه �م��ة ال �ف��اع �ل��ة يف ب��رن��ام��ج هو فر�صتنا للتغيري ،وكلكم ترون
ال� �ت ��وازن امل � ��ايل ،م� ��ؤك ��داً �أن ه��ذه يف خمتلف الدوائر �أن عنوان هذا
الوقفة الينكرها �إال جاحد ،وهي التغيري هو ال�شباب ،لأن ال�شباب
ل�ي���س��ت ب�غ��ري�ب��ة ع�ل�ي�ه��ا ،وه ��ي َم��ن ال�ي��وم ميلك م��ن اجل ��ر�أة والن�ضج
وق �ف��ت م�ع�ن��ا و��س��ان��دت�ن��ا دائ �م �اً يف واحلما�س والطاقة التي الميكن
�أزم��ات �ن��ا ،ول�ع��ل �أزم ��ة ال �ع��ام � 2011أن ي�ستغني عنها �أ�صحاب التجربة
واخلربة.
خري مثال على ذلك.
ً
وا� �س �ت �ع��ر���ض ج��ان �ب �ا م ��ن م�لام��ح
التحدي الأمني
ب��رن��اجم��ه االن �ت �خ��اب��ي ،ف��ذك��ر �أن��ه
و�أ�شار �إىل �أن املرحلة ايل نعي�شها � �س �ي �� �س �ع��ى ب� �ع ��ون م ��ن اهلل ت �ع��اىل
ت�شهد حت��دي�اً ك�ب�يراً ورئي�سياً �أال �إىل ت �ط ��وي ��ر خ� ��دم� ��ات ال� ��دائ� ��رة
وه ��و ال �ت �ح��دي الأم� �ن ��ي ،وخ��ا��ص��ة وتطوير مداخل وخم��ارج املنطقة
و�أن � �ن� ��ا ن �ح �ي��ا يف حم �ي��ط م�ل�ت�ه��ب و��س��د االح�ت�ي��اج��ات امل�ط�ل��وب��ة ق��در
للغاية و�أزمات وحروب وتهديدات امل�ستطاع وامل�م�ك��ن وب��ال�ت�ع��اون مع
خ��ارج�ي��ة وداخ�ل�ي��ة تتطلب تكاتفاً ع�ضو املجل�س البلدي ،منبهاً �إىل
وال �ت �ف��اف �اً ��ش�ع�ب�ي�اً وب��رمل��ان �ي �اً ح��ول �أن الدائرة ُظلِمت كثرياً وبخا�صة
ال� �ق� �ي ��ادة ل �ت �ع��زي��ز الأم� � ��ن يف ظ��ل منطقة احل�ج�ي��ات ال �ت��ي اف�ت�ق��دت
ه��ذا احلكم الر�شيد ال��ذي اكت�سب �أم� ��وراً �أ��س��ا��س�ي��ة �أو ُح � ِرم��ت منها،

وخ�صو�صاً نتيجة الزيادة ال�سكانية ع�ل��ى ت�ك��ات��ف امل�ج�ت�م��ع وال�ت���ص��دي
التي ن�شهدها ال�ي��وم واملتوقعة يف مل� ��ن ي� �ح ��اول ��ون � � �ض � � ْرب ال �ن �� �س �ي��ج
االج �ت �م��اع��ي ال��وط �ن��ي م ��ن ه�ك��ذا
ال�سنوات القادمة.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ب��رن��اجم��ه يت�ضمن �إ�شاعات ومزاعم باطلة.
ال��دع��وة �إىل ا��س�ت�م�لاك امل�ساحات
دعم هجر�س
الفارغة يف �سند واحلجيات لإقامة
م�شروع �إ�سكاين ي�سد حاجة �إهايل من جهته �أكد وليد هجر�س ع�ضو
ال ��دائ ��رة ،و�إن �� �ش��اء م��رك��ز �شبابي املجل�س البلدي الأ�سبق يف كلمة له
من� ��وذج� ��ي م �ت �ك��ام��ل ع� �ل ��ى غ� ��رار يف اف�ت�ت��اح مقر امل�تر��ش��ح بومطيع
ع �ل ��ى � � �ض � ��رورة ت �ن �ق �ي��ة الأج� � � ��واء
املراكز املقامة يف باقي املحافظات ،ال�ت�ن��اف���س�ي��ة ب�ي�ن امل�تر��ش�ح�ين من
وكذلك �إن�شاء م�ست�شفى عام يخدم �أية �ضغائن ،واحلر�ص على تكاتف
�أه��ايل املحافظة اجلنوبية لتجاوز اجلميع من �أجل �إجناح االنتخابات
ال �� �ص �ع��وب��ات وال �ع �ن��ت ال�ن��ا��ش�ئ�ين احلالية.
ع��ن ت��زاي��د ال���ض�غ��ط ع�ل��ى جممع
ال �� �س �ل �م��ان �ي��ة ال �ط �ب ��ي يف و� �ض �ع��ه ودع ��ا �إىل � �ض��رورة اخ�ت�ي��ار الأك �ف ��أ
والأ��ص�ل��ح ��س��واء ملجل�س ال�ن��واب �أو
احلايل.
امل�ج�ل����س ال �ب �ل��دي�� ،س�ع�ي�اً لت�شكيل
و�شدد على �أن برناجمه يركز على جم �ل ����س ن� � ��واب ق � ��وي ق� � ��ادر ع�ل��ى
دعم �شباب الوطن من خالل جملة ال �ت �� �ش��ري��ع وال ��رق ��اب ��ة ،وجم��ال ����س
من الأفكار والتطلعات ومنها َ�سنُّ بلدية ت�ستطيع تقدمي اخلدمات
ت�شريع يُلزِم بتخ�صي�ص ن�سبة من للمواطنني كما ينبغي.
ال���ش�ب��اب يف ال �ق �ي��ادات احلكومية،
ودعم تكوين الأ�سر املبكرة ،و�إعطاء و� �ش��دد ع�ل��ى دع �م��ه ال�ك��ام��ل لأن����س
لمِ ��ا ميتلكها م��ن �إم�ك��ان��ات وق��درات
الأولوية للبحريني يف التوظيف .ذه �ن �ي��ة وف �ك��ري��ة وج� �ه ��ود عملية
كما ح��ذر بومطيع م��ن الإ�شاعات ت�ؤهله ملمار�سة دوره النيابي كما
التي ت�ستهدف املر�شحني يف هذه ينبغي بعد توفيق اهلل ،كا�شفاً �أن
الأيام ،داعياً الناخبني �إىل �ضرورة بومطيع ق��دم له �شخ�صياً عندما
التثبت من الأخبار التي ي�سمعونها ك� ��ان ع �� �ض ��واً ب �ل ��دي �اً ال �ك �ث�ي�ر م��ن
واحلر�ص على التمييز بني اخلرب الأف �ك��ار ال�ت��ي �ساهمت يف تطوير
والإ� � �ش� ��اع� ��ة م� ��ن �أج � � ��ل احل �ف ��اظ اخلدمات للمواطنني.

