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«المراكز» إلغاء إلى ودعت تزايدت «التالعب» في شكوكها أن أكدت

لالنتخابات إدارة «المركزي» من استمرار يتفاجئون سياسيون
هاني الفردان الوسط ـ ^

من الــســيــاســيــة الــقــوى  فــوجــئــت   ]
للمعلومات المركزي الجهاز استمرار
عطية بــن أحــمــد الشيخ يــتــرأســه  الـــذي 
ــة ــي ــل ــم ــع ال إدارة ــــي ف ــة  ــف ــي ــل خ آل  اهللا 
عاهل توجيهات رغــم على االنتخابية
أكــتــوبــر/ شــهــر ــن م ــي الــتــاســع ــالد ف ــب ال
إدارة ــل ــق ــن ب الــمــاضــي األول  ــن  ــري ــش ت
ـــرة دائ ـــى إل ــاء ــت ــف ــت ــات واالس ــاب ــخ ــت االن
أصبحت أن  بــعــد الــقــانــونــيــة الــشــئــون 
إذ الـــدولـــة، ــزة ــه أج ــن ع مستقلة  هيئة 
(بنا) البحرين  ــاء ــب أن ــة ــال وك اعــتــبــرت 
ــي الــحــيــاة لــهــا ف ــة ال مــثــيــل ــق ــاب ـــك «س ذل
كلمة تعلي بالبحرين الــديــمــقــراطــيــة
ــذي ال الشفافية  مــبــدأ ــد ــؤك وت الــقــانــون 
للمشروع الــمــهــمــة ــادئ ــب ــم ال ـــد  أح يــعــد 
منذ جــاللــتــه ــــاه أرس الـــذي  اإلصـــالحـــي 

الحكم». مقاليد توليه
ــي ــت ال ــة ــي ــاس ــي ــس ـــوى ال ـــق ــــــدت ال وأك
بشأن آراءهـــــم ـــط» ـــوس «ال استطلعت 
الــجــهــاز ــد ــي ب ــات  ــاب ــخ ــت االن إدارة  ــاء  ــق ب
ــا ــه ــراب ــغ ــت اس اآلن، حـــتـــى ـــزي  ـــرك ـــم ال
أن ـــــى إل ــــــك، مـــشـــيـــرة ـــد مــــن ذل ـــدي ـــش ال
ــج ــائ ــت ن فــــي ـــب ـــالع ـــت مـــخـــاوفـــهـــا مــــن ال
إصرار مع تزايدت االنتخابية العملية
ــاء ــغ إل ــى عــــدم ــل ع ــة ــي ــم ــرس ــات ال ــه ــج ال
ابتدعها  والــتــي  10 ـــ ال العامة الــمــراكــز
حوله ــوم ــح ت الـــذي  ــزي ــرك ــم ال ــاز  ــه ــج ال

والنزاهة. الحيادية وعدم الشبهات
ــح ــرش ــت م ــــن جـــانـــبـــه ،اســـتـــغـــرب م
الــــــدائــــــرة الـــســـابـــعـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة
ــل ــدخ ـــرار ت ـــم ـــت اس عـــبـــدالـــعـــزيـــز أبــــــل،
إدارة في  للمعلومات المركزي الجهاز 
أن إلـــى ــراً ــي ــش م االنــتــخــابــيــة، العملية 
الــكــثــيــر بـــشـــأن ــات ــه ــب ــش ــر ال ــي ــث ــــك ي ذل
مــن الـــمـــاضـــيـــة األشــــهــــر  فــــي  دار  مـــمـــا 
بنتائج ــب ــع ــل ال فـــي ـــرات ـــؤام م ــــود  وج
أن ــد ــع أنــــه ب أبــــل االنـــتـــخـــابـــات. وأكــــد
في ــزي ــرك ــم ال ــاز ــه ــج ــرار ال ــم ــت ــد اس ــأك ت
يكاد فــإنــه  االنتخابية، العملية  إدارة
النتائج ــون ــك ت أن  ــد ــؤك ــم ال مــن  ــون  ــك ي
ـــات، ـــاب ـــخ ـــت االن ــا ــه ــن ــر ع ــف ــس ــت ـــي س ـــت ال
ــار ــش ــت ان ــد  ــع ب وذلـــــك  ، ــة  ــق ث ــل  ــح م ــر  ــي غ
ــر ــه األش ـــي ف ـــــدرت ص الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي
إدارة ـــاء ـــق ب أبـــــل  ــــــط ورب ـــة.  ـــي ـــاض ـــم ال
ــى إل ــة ــع ــاض ــة خ ــي ــاب ــخ ــت الــعــمــلــيــة االن
الهاتفية بالرسائل الــمــركــزي الجهاز 
ـــرة ـــي ـــــــة األخ اآلون ــــي ـــــــرددت ف ـــي ت ـــت ال
بعض ـــد ض ــر  ــاع ــش ــم ال تــؤجــج  ـــي  ـــت وال
الوطنيين، ــًا ــوص ــص وخ المترشحين
مشيراً انتخابهم،  ــدم ع ــى إل ــوة ــدع وال
السلوك ـــان األذه ــى إل يعيد ــك ذل أن  ــى  إل

مــســئــولــي ــــد اح ـــه ـــوم ب ـــق ــــان ي ـــــذي ك ال
خارجية ــاالت ــص ات شبكة عبر  الجهاز
مستبعد غــيــر طــائــفــيــة، ــل  ــائ رس لنشر 
تــــدار الـــحـــالـــيـــة ـــل  ـــائ ـــرس ال ـــون  ـــك ت أن 

. نفسها السابقة بالطريقة
تــوجــيــهــات ــت ــان ك «إذا ــــل:  أب ــــال  وق
بنقل ــا ــذه ــي ــف ــن ت ــم ــت ي ال  ـــالد  ـــب ال عـــاهـــل 
الجهاز مــن االنتخابية العملية إدارة
القانونية الشئون ــرة  دائ إلى المركزي
عن التامة استقالليتها أعطيت والتي

مغزى ذلك؟». فما الجهاز التنفيذي،
عن ــرب ــع «مــــــازال ي ــن أبـــل أنـــه ــي وب
العملية نــتــائــج  ــون ــك ت ان ــن  م تــخــوفــه 
ــة ــاف ــاإلض ــة، ب ــق ــي دق ــر ــي ــة غ ــي ــاب ــخ ــت االن
غير االنــتــخــابــيــة الــكــتــلــة تــحــريــك  ـــى  إل
من الــنــاخــبــيــن ــوف ــش الــمــســجــلــة فــي ك
والتي العشرة، العامة المراكز ــالل خ
وليست ــا، ــوده ــوج ل مــبــررات ــد  ــوج ت ال 
في ــة ــي ــاب ــخ ــت االن مـــن تــقــالــيــد الــعــمــلــيــة
الحقيقية»، الديمقراطية ذات ـــدول ال
لم الـــعـــامـــة ــــر ــــدوائ ال أن  ــــى  إل مـــشـــيـــراً 
ــام ــع ــات ال ــاب ــخ ــت ان ـــودة فـــي ـــوج ــن م ــك ت
مـــوجـــودة ــن  ــك ت ـــم ل أنـــهـــا  ــا  ــم ك  ،1973
،2002 للعام البلدية االنتخابات في
إعالن وبعد  ذلــك بعد استحدثت وإنما
أبل ــب ــال وط ــة». ــارك ــش ــم ال المقاطعين 
خــارج ــا ــه ألن ــة ــام ــع ال ــز ــراك ــم ــاء ال ــغ ــإل ب
مـــن الــشــكــوك ــر الــكــثــيــر ــي ــث الــقــانــون وت
للعملية ــة ــي ــائ ــه ــن ال ــج ــائ ــت ــن ال بـــشـــأن 
ــام ــع ال ـــن ـــي األم أكــــد ــا ــم ــة. ك ــي ــاب ــخ ــت االن
اإلســالمــيــة الــوطــنــي الــوفــاق لجمعية 
لما ــه ــراب ــغ ــت اس ــان ــم ــل س ــي  ــل ع ــخ  ــي ــش ال
الجهاز أن عن أمــس  «الــوســط» نشرته 
مستمراً زال ــا م للمعلومات  الــمــركــزي
على ــة ــي ــاب ــخ ــت االن الــعــمــلــيــة إدارة  فـــي 
ذلــك مــعــتــبــراً ــوه»، ــب ــش ــم ال «دوره  رغـــم 
صدقية ويضعف ــال  ــآلم ل مخيبًا ـــراً أم
سلطات عــن ـــادرة ـــص ال الــتــصــريــحــات
بشدة سلمان ودعــا المملكة. فــي  عليا 

الــمــهــمــات إلــى ــل ــق ون ـــذا األمــــر إلنــهــاء ه
أســرع ــون الــقــانــونــيــة فــي ــئ ــش ــــرة ال دائ
الشكوك يثير التأخير  ــذا  ه وأن وقـــت،
ــًا ــط راب ــة، ــي ــاب ــخ ــت ــأن الــعــمــلــيــة االن ــش ب
الــمــركــزي ــاز ــه ــج ال ــأن ــش ــر ب ــي ــا أث بــيــن م
التصويت مــراكــز  بــقــاء على ــــرار  واإلص
بإلغائها، المطالبة ــم رغ على العامة
التالعب في شكوك من ذلــك يثيره  ومــا
جــانــبــه، مـــن ــة. ــي ــاب ــخ ــت بــالــعــمــلــيــة االن
الــعــمــل لــجــمــعــيــة ـــام  ـــع ال ـــن  ـــي األم رأى 
شريف إبــراهــيــم ـــد) (وع الديمقراطية
محترف ــر  ــي غ ــاز ــه ج ألي يــمــكــن ال  أنـــه 
القيام االنتخابية العملية إدارة ــي ف
سيعتمد أنـــه يعني ــا م الــمــهــمــة،  ــذه  ــه ب
من الــكــثــيــر  فــي الــســابــقــة اإلدارة  عــلــى 
امـــتـــالك الــجــهــاز ـــدم األمـــــور، فـــي ظـــل ع
هذا فــي خــبــرات  أو  تقنيات أي الجديد 
المسئوليات نقل يحتاج إذ الــمــجــال،
إجـــــادة أجـــــل ـــرة طـــويـــلـــة مــــن ـــت إلـــــى ف
الـــقـــوى أن ـــف ـــري ش وأكــــــد ــة.  ــي ــل ــم ــع ال
الماضية ــوات  ــن ــس ال طـــول السياسية 
عــن ــة ــل ــق ــت ــس ــة م ــه ــج ـــت تـــطـــالـــب ب ـــان ك
بالحيادية تتمتع التنفيذية  السلطة
االنتخابية، العملية إلدارة والــنــزاهــة
تحيط ــت ــازال م الشبهات أن  مــوضــحــًا
إذ ــات، ــاب ــخ ــت ــالن ل بــالــجــهــاز الــتــنــفــيــذي
أثـــيـــرت الــــــذي  ــه ــس ــف ن ـــاز  ـــه ـــج ال  » انـــــه 
الفترة في الشبهات من الكثير بشأنه

الماضية».
ــوى س ــــال شـــريـــف: «مـــا أعــطــيــنــا وق
فالجهاز يتغير ــم ل والــبــاقــي الــقــشــور، 
كما االنــتــخــابــيــة  العملية ــر  ــدي ي الــــذي 
ــم ــوائ ق أعــــد الـــــذي ــو ــه ـــم يــتــغــيــر ف ـــو ل ه
الــعــشــرة الــمــراكــز ـــــد الــنــاخــبــيــن واوج
مــن الــــعــــامــــة لـــلـــتـــصـــويـــت وغــــيــــرهــــا
اإلجــــــراءات أن  إلـــى ــراً ــي ــش م األمــــــور»، 
ال ــة ــي ــل ــك ش ـــي تـــتـــم هــــي إجـــــــــراءات ـــت ال

الموجود. الخلل تعالج
ــة ــي ــل ــم ــع «ال ان شــــريــــف  وأضــــــــاف 

تحت مــازالــت بتفاصيلها التنفيذية
العملية إلدارة الــســابــقــة الــســلــطــة ــد  ي
محايد، غــيــر ــاز  ــه ج وهـــو  االنــتــخــابــيــة، 
واجــــهــــات له ـــة ـــاف ـــو إض ــــدث ه ــــا ح وم
أن إال  القضائي، الجهاز كــإشــراف فقط 
االنتخابية للعملية الحقيقية الماكنة
ــــادرة ق ــــي ـــي الــســابــقــة، وه مـــازالـــت ه
تعمل ـــت ـــان وك ــج  ــائ ــت ــن ال تــغــيــيــر  ــى  ــل ع
ضمن ــن م ان  ـــى إل ــراً ــي ــش م ــــك».  ذل عــلــى 
العشرة الــمــراكــز قضية إنــهــاء مطالبه 
من ــة ــخ ــب ط الـــعـــامـــة عــلــى اعـــتـــبـــارهـــا
لالنتخابات، السابقة اإلدارة طبخات
مــازال التي العمليات كل عن والكشف
للمعلومات المركزي الجهاز بها يقوم
ـــات ـــاب ـــخ ـــت واالن ـــاء ـــت ـــف ـــت ــــــــرة االس ودائ

له. التابعة
طــول مــتــخــوفــة ــوى ــق ال ــل  ك أن  وأكــــد 
تم ــــذي ال ـــــراء  اإلج أن وتــعــتــقــد الــوقــت 
خالل ممكن غير ــه  ألن شكلي إجـــراء هــو 
إلــى الــمــهــمــات تنقل أن عمليًا شــهــريــن 
أجـــل هــــو مــــن ـــاز جــــديــــد، ومـــــا تــــم ـــه ج
قضايا مــن ــر ــي أث عــمــا األنـــظـــار تــحــويــل 
ــا أم ــة. ــي ــاض ــم ال ـــي الــفــتــرة ــة ف ــاس ــس ح
التقدمي المنبر لجمعية العام األمين
أن ـــــرأى ف مــــدن الـــديـــمـــقـــراطـــي حــســن
العملية إدارة  ان هو الموجود االنطباع 
الشئون ــرة دائ إلــى انتقلت  االنتخابية
البالد، عاهل توجيهات بعد القانونية
أمــس «الـــوســـط»  نــشــرتــه ــا  م أن  مــؤكــداً 
السياسية ــوى  ــق ال آلمــــال مخيبا يــعــد 
الجهاز بــإعــفــاء قــبــل ــن م طــالــبــت  ــي  ــت ال
ـــات ـــاب ـــخ ـــت االن إدارة ــــن  م الــــمــــركــــزي 
ــات ــه ــب ش ــــن ـــه م ـــأن ـــش ـــا أثــــيــــر ب ـــدم ـــع ب
ــوى ــق ال أن وبـــيـــن الـــحـــيـــاديـــة. ـــــدم  وع
يــكــون ـــأال ب ــب ــال ــط ت ــت ــان الــســيــاســيــة ك
نتائج على  تأثير أي  ــة ــدول ال ــزة ــه ألج
الــمــركــزي الــجــهــاز أن إال ــات،  ــاب ــخ ــت االن
ما االنــتــخــابــيــة، العملية ــر ــدي ي ــــازال  م
تنظر ال مـــازالـــت الـــدولـــة أن  ـــى  إل يــنــبــه 
السياسية ــوى ــق ال لمطالب بــالــجــديــة
ــة بــتــعــزيــز مــبــدأ ــي ــل ــات األه ــس ــؤس ــم وال
الحرجة المرحلة فــي  خصوصًا الثقة
لما «بــالــنــظــر انـــه مـــدن وبــيــن  المقبلة. 
اسئلة مـــن ــزي  ــرك ــم ال ــاز ــه ــج ــال ب ــــاط  أح
بأنه الــوثــوق يمكن ال واســتــفــهــامــات،
بنزاهة االنــتــخــابــيــة العملية ســيــديــر 
يكون أن الـــى  ـــؤدي ي ــد  ق ــا م ــة،  ــادي ــي وح
مخرجات على التأثير في دور للجهاز
أعفت ــو ل مـــدن وتــمــنــى ــات». ــاب ــخ ــت االن
االنــتــخــابــات إدارة ــن م نفسها الــدولــة 
مستقلة هــيــئــة ـــى إل الــمــهــمــة ــل  ــوي ــح وت
عن لتبعد القانونية الشئون ــرة ــدائ ك

الشبهات. نفسها

أبل حسن مدنعبدالعزيز

عبداهللا القانونية الشئون  دائـــرة  رئيس ــرح ص  ]
في إلــيــه ــب ــس ن الــــذي ــح ــري ــص ــت ــن بــــأن ال ــي ــن ــي ــوع ــب ال
تشرين  نــوفــمــبــر/  12 بــتــاريــخ «الـــوســـط»  صحيفة 
الصحيح»،  سياقه عــن ــه  ــراج إخ ــم  «ت  2006 الثاني
الملكية الــتــوجــيــهــات ـــدور ص «بــمــجــرد أنـــه  مــوضــحــًا 
إلى واالســتــفــتــاء االنــتــخــابــات إدارة بنقل  السامية   -
التوجيه ذلـــك تنفيذ ــم ت الــقــانــونــيــة،  الــشــئــون  دائـــرة 
الــشــئــون ــــرة دائ مــظــلــة تــحــت ــًال ــع ف اإلدارة  وانــتــقــلــت 
ــات ــاب ــخ ــت االن إدارة ــرة ــي ــس م لــتــســتــكــمــل ــة  ــي ــون ــان ــق ال

القانونية الــشــئــون  دائــــرة مظلة تــحــت ــاء  ــت ــف ــت واالس
استكمال حين إلــى ــك وذل االنتخابات، إلــى  بالنسبة
الخصوص»، ــذا  ه فــي الــالزمــة القانونية اإلجــــراءات
للمعلومات المركزي الجهاز إن القول «أمــا مستدركًا
غير قــول فهو  رسميًا االنتخابية العملية يدير ــازال  م
واالستفتاء االنتخابات إدارة أن والصحيح صحيح
الشئون دائـــرة رئيس مــن مباشرة تعليماتها تتلقى 

الملكية». للتوجيهات  تنفيذاً القانونية 
الــعــمــلــيــة «إدارة أن إلـــــى ــن  ــي ــن ــي ــوع ــب ال وأشـــــــار 

التنفيذية الــلــجــنــة  ــــراف إش تــحــت تــتــم  االنــتــخــابــيــة 
الــتــنــفــيــذي الـــمـــديـــر لــالنــتــخــابــات الـــتـــي يــتــرأســهــا
ذلك ويتم بــوعــالي ــل وائ النيابة رئيس لالنتخابات
العليا اللجنة  ــن م ومــبــاشــر كــامــل ـــراف إش تحت  كله 
نشرته ــا م أمـــا  ــات. ــاب ــخ ــت االن ــة ــالم س عــلــى  لــإلشــراف 
فكر ــي ف يــجــول ــا م يعكس فإنما «الــوســط» صحيفة 
سياقه عــن التصريح ــرج أخ والــذي التصريح  كاتب 

الصحيح».

الصحيح سياقه عن لـ «{» أخرج تصريحي البوعينين:

البوعينين تراجع ونستغرب الصوتي التسجيل نمتلك :«}»
البوعينين القانونية عبداهللا الشئون دائرة رئيس به أدلى تستغرب «الوسط» ما ]
العملية يــديــر مــن هــو  للمعلومات الــمــركــزي  الــجــهــاز ــان ب لتصريحه  ــام  ت نفي  مــن 
اليــزال «هــل ومــفــاده: وصريح  ــح واض ــؤال س على  رد أنــه وخصوصًا االنتخابية، 
البوعينين: فأجاب للمعلومات؟». المركزي الجهاز االنتخابية العملية على  المشرف
اهللا شــاء وإن نقلها، إلــى توجيه هناك ولكن المركزي، الجهاز تتبع اآلن حد ــى «إل

أسرع وقت». في سيكون ذلك
ضمن أنــه  كــمــا ــًا، ــح ــري وص ــًا ــح واض كــان المسجل «الــوســط» ـــؤال  س عــلــى  ـــرد  ال
انتقال بخصوص النفي تصريح مع تتناقض كثيرة ــارات إش هناك كانت الحديث
تم النقل بان الرد جاء إذ القانونية، الشئون دائرة إلى واالستفتاء االنتخابات إدارة

.«(...) السامية ـ الملكية التوجيهات صدور «بمجرد
في آخر نشر للبوعينين تصريح مع كذلك يتعارض النفي «الوسط» إلى أن وتشير
عاهل  توجيهات من يوم بعد  ـ الماضي األول  تشرين أكتوبر/ 10 بتاريخ الصحف
إلى المركزي الجهاز من  واالستفتاء االنتخابات إدارة «انتقال بأن ـ بالنقل البالد

مرسوم وصدور القانونية  اإلجراءات  استكمال  بعد  سيتم القانونية الشئون دائرة 
باسم الرسمية المتحدثة تصريحات مع يتنافى أنه كما ا»، رسمّيً لتنقل بقانون ملكي
«ديوان  بأن  الماضي األول تشرين / أكتوبر 20 في أحمد عهدية العامة االنتخابات
مظلة تحت لتكون واالستفتاء االنتخابات إدارة نقل على اآلن  يعمل المدنية الخدمة 
اإلجـــراءات تستكمل  لــم وطبعًا ممكن»، وقــت ــرع أس فــي  القانونية الشئون دائــرة 
يشير ما الخصوص، بهذا ملكي مرسوم أي  اآلن  حتى يصدر ولم بعد، القانونية
تم النقل  بــإن  الــقــول أن يؤكد ومــا التصريحات، فــي وواضــح صريح تناقض  إلــى 
غير «الوسط» على رده في  البوعينين به قال  كما الملكية التوجيهات  صدور بمجرد

صحيح.
كاتب فكر في يجول ما يعكس  «الــوســط» نشرته «مــا إن  البوعينين قــول عن  أمــا 
والــرد ــح واض المباشر الــســؤال فــإن  الصحيح»، سياق عن ــرج أخ ــذي  ال التصريح 
فكر من  يكن  لم وأنه قولنا، صحة يثبت  الذي  التسجيل  ونمتلك السؤال، من  أوضح 

تنكشف وكشفت. ال أن أريد لها حقيقة، بل الكاتب

في الدائرة المعيشة ورفع الفقر لظاهرة العلوي: سأتصدى
عن الــنــيــابــي للمجلس المستقلة المترشحة ـــدت  أك  ]
الــســيــد ضــويــة ــة ــم ــاص ــع ال ــة بــمــحــافــظــة ــع ــاب ــس الـــدائـــرة ال
في ــر  ــق ــف ال ــرة ــاه ــظ ل ــا ــه ــت ــارب ــح وم تــصــديــهــا  ــوي  ــل ــع ال ـــرف  ش
ــرة ــدائ ال بــأهــالــي ــي  ــوع ــب األس لقائها خـــالل ـــك  وذل ـــرة،  ـــدائ ال

أخيراً. الماحوز بمنطقة  الكائن  مقرها في
برنامجها مناقشة عــلــى الــلــقــاء  خــالل الــعــلــوي ـــزت  ورك
عائالت هــنــاك أن ــى ال مشيرة ــرة، ــدائ ال فــي  الفقر لمحاربة 
مع ستتعامل أنها مبينة الفقر، شبح يهددها ــرة ــدائ ال فــي 
بتوفير وذلـــك ــاون ــه ت دون ـــن وم أولـــويـــة بــكــل  الــمــلــف  ـــذا  ه
رفع على والــعــمــل ــرة ــدائ ال ألهــالــي  المناسبة العمل  ــرص  ف
المنطقة ان ـــى ال ــوي ــل ــع ال ـــــارت وأش الــمــعــيــشــة.  ــوى  ــت ــس م

المعيشي. بالمستوى  للنهوض الكثير الى  تحتاج
ضـــد االطــفــال ــف ــن ــع ال ــة ــأل ــس ــاء م ــق ــل ــت خـــالل ال ــش ــوق ون

والــتــقــاعــد الــتــعــلــيــم، ــن م ــدرات والــتــســيــب ــخ ــم ومــوضــوع ال
المسنين. ورعاية

الــمــتــرشــحــة بـــرنـــامـــج ـــي ــة ف ــي ــاس ــي ــس ــــــداف ال ــــن األه وع
ــك ــس ــم ــت عـــلـــى ال ـــز ـــرك ي ـــوي إنــــه ـــل ـــع ـــت ال ـــال ـــي، ق ـــاب ـــخ ـــت االن
والــمــســاعــي ــود ــه ــج ال ـــذل وب ــون ــان ــق بــالــشــرعــيــة وســيــادة ال
ــن ــواط ــم الـــوطـــن وال ــح ــال ــص م ــة ــدم لــجــعــل الــدســتــور فـــي خ
بــنــاء ــــي ف ودوره ــــن ــــواط ــــم ال حــــقــــوق  ـــى  ـــل ع والـــتـــأكـــيـــد 

. لمجتمع ا
الــعــلــوي  ــج ــام ــرن ب تــضــمــن  االقـــتـــصـــادي ــب  ــان ــج ال وفـــي   
تشجيع ـــالل خ مـــن ــن  ــواط ــم ــل ل الــمــعــيــشــي  ــوى  ــت ــس ــم ال ـــع  رف
معايير وضـــع خـــالل ــن م ــي ــارج ــخ وال الــمــحــلــي ــار  ــم ــث ــت االس
مشجعة ــة  ــب ــاس ــن م ــة ــئ ــي ب ــق  ــل خ ــى  ــل ع ــد  ــاع ــس ت وضــــوابــــط 
فــرص خــلــق ـــل  ألج ــن ــواط ــم ال مــصــالــح وتــحــمــي  للمستثمر 

ــح ــي ــح ــص ال ـــــــادة دخــــل الـــمـــواطـــن. االســـتـــخـــدام عـــمـــل وزي
الخدمات لتوفير المعتمدة  والميزانيات المتاحة  للموارد

االقتصادي. القطاع لتنشيط الضرورية
عــلــى الـــبـــرنـــامـــج فـــركـــز ـــي الـــجـــانـــب االجـــتـــمـــاعـــي ــــا ف ام
من الــبــحــريــنــيــة لـــألســـرة  ــي ــاع ــم ــت االج االســـتـــقـــرار  تــحــقــيــق 
فــي ــــودة ــــوج م مـــشـــاكـــل ـــن تـــعـــالـــج ـــي ـــوان ــــراح ق ــــت خــــالل اق
له يــتــعــرض ـــذي ال الــعــنــف  - الــمــثــال سبيل  عــلــى  المجتمع 
ــدرات. ــخ ــم ال اإلدمــــان وتــعــاطــي ــاب، ــب ــش ــراف ال ــح الــطــفــل، إن
الــتــي والـــبـــرامـــج ــات ــاس ــي ــس ــن وال ــي ــوان ــق مــتــابــعــة تــنــفــيــذ ال
وقــانــون األجتماعي الــضــمــان قــانــون مثل الــمــواطــن  تــخــدم 
ــة ــح ــص وال اإلســـكـــان ـــات  ـــدم خ ــر ــوي ــط ت  . ــة  ــق ــف ــن ال ـــدوق  ـــن ص
لهذه المخصصة المالية االعــتــمــادات زيـــادة على بالعمل 

الخدمات.

المترشحين نرحب بكل «الغرفة»:
االقتصادية أجندتهم لتقديم

المترشحين ــل  ــك ب ــب ــرح ت ــة ــرف ــغ ال أن ــرو ــخ ف ــام ــص ع ــن ــري ــح ــب ال ــة  ــاع ــن وص تـــجـــارة  ــس  ــي رئ أكـــد   ]
الى مــشــيــراً الــغــرفــة، خــالل ــن  م بــاالقــتــصــاد المعنية تلك وخــصــوصــًا  بــرامــجــهــا،  لتقديم  والجمعيات 
مصلحة فــي وتصب اقتصادية توجهات يملكون الــذيــن المترشحين  كــل تدعم التجارية الغرفة أن 

الوطني. االقتصاد
الناخبين لحث  المحلية الصحف فــي  إعــالنــات بنشر والصناعة التجارة غرفة قيام  فخرو ونفى 
لمناقشة ــادي ــص ــت االق ــأن ــش ال لجنة  شكلت ــة ــرف ــغ ال أن  ــــح وأوض معينين، لمترشحين  للتصويت 
إن إذ الــخــاص، ــاع  ــط ــق وال ــار ــج ــت ال ــع م أجــنــدتــهــم طـــرح ــي ف ــون  ــب ــرغ ي ــن  ــذي ال المترشحين  ــات  ــوع ــوض م
نهتم التي الــضــروريــات ــم أه مــن هــي واضــحــة اقتصادية رؤيــة يحملون البرلمان  لقبة  نــواب  وصــول 

االعتبار. في إليها وننظر بها
التنموية، ــال ــم األع ـــال  رج جمعية ــن ع أجندتها ــي ف تختلف والــصــنــاعــة الــتــجــارة غــرفــة  إن  ـــال:  وق
عن ــالن ــإلع ل الــنــيــابــيــة  لــالنــتــخــابــات مترشحين ــاء ــم أس تــحــديــد ــي  ف تــتــفــق  ال  ــة  ــرف ــغ ال أن  ـــى  إل ــراً  ــي ــش م

لهم. الدعم 

العلوي ضوية


