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«أولى الوسطى» في لظاهرة شراء أصوات وجود ال العربي:
صادق الحلواجي الوسط - ^

الــمــحــافــظــة ـــي ف األولــــــى ــــرة ــــدائ ال ـــن  ع ــل  ــق ــت ــس ــم ال ــح  ــرش ــت ــم ال ــى  ــف ن  ]
ــراء ــش ل مــضــبــوطــة  ـــــاالت  أوح بـــــوادر أي ــــود وج ــي  ــرب ــع ال ــي  ــل ع ــى  ــط ــوس ال
صــدقــيــة ــف وعـــــدم ــع ــض ــال ب ذلــــك ـــًا حـــــدوث ـــف ــن، واص ــي ــب ــاخ ــن ـــــوات ال أص

االنتخابية. الحمالت على القائمين ونزاهة
امـــتـــازت ــــرة ــــدائ ال ـــي ف ــة  ــي ــاب ــخ ــت االن الــحــمــالت  ــم  ــظ ــع م أن  ــــى  إل ونـــــوه 
سيرها. تعرقل إرهــاصــات أي عن بعيداً والنزيهة الشريفة  بالمنافسة
في ـــــوات األص بــشــراء متعلقة  أمــــور أي ــت ــاع ش ـــال ح فــي  ـــه  أن ــًا  ــح ــوض م
وبــراهــيــن أدلـــة ــالك ــت مــشــتــرطــا ام ــن الــتــبــلــيــغ عــنــهــا، ــع م ــان ــالم الــمــنــطــقــة ف
جهة ــاك  ــن ه أن  بــاعــتــبــار قــانــونــيــًا مــعــه سيتعامل ـــر  األم ألن  ـــك،  ذل تثبت 

األمور. هذه لمتابعة مختصة
في بــهــا الــتــحــلــي يــجــب ــي  ــت ال ــــور  األم أبـــرز ــن  م أن  ـــى  إل ــي  ــرب ــع ال ــــار  وأش
عــدم المترشحين ــى ــل «ع ــا ــردف م ــة، ــزاه ــن وال الــشــفــافــيــة ــي  ه ــات  ــاب ــخ ــت االن
الــبــرلــمــان دخـــول ـــل أج ــن م األصـــــوات شـــراء ــي  ف الــتــفــكــيــر  حــتــى  أو  الــمــيــل 

المقبل».
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العربي علي

دائرته السابق على ممثل خيمته بالهجوم الهرمي يفتتح
طريف علي - عيسى مدينة ^

المحافظة فــي الــرابــعــة ــرة ــدائ ال عــن النيابي  المترشح افتتح   ]
على بالهجوم ــس أم مساء االنتخابي مقره  الهرمي  حمد الوسطى
هذه ــي  ف السابقين ــواب  ــن ال ـــد  أح «إن ــًال: ــائ ق الــســابــق ــه  ــرت دائ ممثل 
حصوله بعد لنفاجأ أمــامــنــا،  وروداً األرض  يــفــرش ــان ك المحافظة 

الوعود». كل عن بتنصله المقعد على
بالنسبة ـــالم األح مدينة «كــانــت عيسى مدينة أن الهرمي وذكـــر 
ــت  ــوق ال ـــي ف الــمــغــامــرة  ومــديــنــة   1968 ـــام ـــع ال ـــي ف الــشــبــاب ــــى  إل
ومناطق بمناطقهم متشبثين  كانوا البحرينيين أن  مضيفًا ذاتـــه»،
الشمس وضــعــت الــتــي  الحكومية ــود ــوع ال أن إال األصــلــيــة عائلتهم 
مــدنــيــة عيسى ــوت ــي ب ــع ــوزي ت ــاء ــن أث ــد األخــــرى ــي ــي ال ــد والــقــمــر ف ــي ي ف
المدينة هـــذه إلـــى الــهــجــرة ــول ــب ق عــلــى  ــدة  ــدي ــج ال ــل  ــوائ ــع ال شجعت 
إلى تفتقر ـــزال «الت المدينة أن مبينًا بــالــوعــود». المليئة المجهولة 
نسائية أو شبابية ــق ــراف م وال ــق ــدائ ح ــال ف الترفيه مــقــومــات أبــســط 
حلول بـــأن «يـــبـــادروا بــوضــع ــي ــال ــب الــهــرمــي األه ــال حــكــومــيــة». وط

المسئولين». إلى صوت الناس ويوصلوا لمشكالتها

يتعهدان رجب» «بن األخوان
مقرهما افتتاح األهالي في بلجنة من

الوسط - عيسى مدينة ^

محمد ــن ــي ــس ح األخــــــــوان افـــتـــتـــح   ]
من الــرابــعــة ـــرة ـــدائ ــح ال ــرش ـــب م بـــن رج
بن محمد ــم  ــاس وج الــوســطــى المحافظة 
نفسها ــرة ــدائ ــل ل ــدي ــل ــب ال ــح  ــرش ــم ال رجـــب 
إذ ـــي، ـــاب ـــخ ـــت االن ــا ــم ــره ــق ـــاء أمـــــس م ـــس م

استعرضابرنامجهمااالنتخابي.
سيعمل ـــه أن ـــب رج بـــن  حــســيــن  ــــر  وذك
خالل مــن المعيشي المستوى ــع رف على 
القطاعين في للرواتب األدنـــى الحد ــع رف
وتأمين التقاعد ــب وروات والخاص العام
من بحرينية عائلة لكل  المناسب السكن
وإشـــراك ــة ــدول ال ـــي أراض استغالل ــالل  خ
ــات ــروع ــش م دعــــم ـــي ـــاص ف ـــخ الــقــطــاع ال
مضيفًا الــســكــن.  مشكلة وحـــل اإلســكــان 
سكنية مناطق  تخصيص على «سأعمل 
ــان ــك ــان إس ــم ــض ل ــة ومــنــطــقــة ــري فـــي كـــل ق
:»أن وأردف  مــنــطــقــتــهــم». ــــل  داخ ــا  ــه ــل أه
جــمــيــعــًا ــى ــع ــس ن ـــــذي ـــل ال ـــث ـــن األم ـــوط ال
ــًا ــن ــوط م ـــون ـــك ي أال يــجــب تــحــقــيــقــه  ــــى  إل
محاسبة على سأعمل ولذلك للفاسدين
الــوطــن مـــقـــدرات  ـــدر ه ــي  ف تسبب  ــن  م ــل  ك
لضمان الــمــوازنــات ــزف ن مراقبة وكــذلــك 

في مجالها الصحيح». وضعها
ــدي ــل ــب ـــــال، الـــمـــرشـــح ال ــه ق ــب ــان ـــن ج م
االنتخابي برنامجه إن رجــب بن جاسم
ــام االزدح لمشكالت حلول وضع  يتضمن
جديدة ــرق ط إنــشــاء طريق عــن ــروري  ــم ال
في والـــرصـــف الــحــفــر وتــنــظــيــم عــمــلــيــات
ــــع ورف ــة ــح ــي ــح ص ــــورة ــــص ـــــوارع ب ـــــش ال
من ــص ــل ــخ ــت ال ـــي ف ـــات ـــدم ـــخ ــوى ال ــت ــس م
صحية بيئة عــلــى للحصول الــنــفــايــات
القوانين وتنظيم تعديل  على والــعــمــل
األراضــــي ــالك ــم ــت اس ــث ــي ــة مـــن ح ــدي ــل ــب ال
على ــل ــم ــع وال ـــدم ـــه وال ــاء ــن ــب ال ــة  ــي ــل ــم وع
لمعرفة مجمع لكل خاصة لجنة تشكيل
معامالتهم ومتابعة ــي ــال األه متطلبات
وخــلــق ـــي الــتــقــصــيــر ـــواح ـــن ن لــلــكــشــف ع

عن ــــك وذل ــل ــام ــك ال الــشــفــافــيــة بــمــعــنــاهــا
باألهالي. األسبوعي االجتماع طريق

لعضو بكلمة بــدأ االفتتاح  حفل ــان وك
رجـــب ــــن ب ــس الــــشــــورى مـــنـــصـــور ــل ــج م
حسين األخــويــن تــرشــيــح إلـــى فيها  دعـــا 
الــتــرشــيــح ــــة ورق «إن  ـــــال:  وق ـــم، ـــاس وج
ــدوق ــن ـــي ص ف ـــن ـــواط ـــم الـــتـــي يــضــعــهــا ال
أعطاها إذا إال  ــة ــح راب تــكــون ــن ل ــراع  ــت االق
المرشحين أن مضيفًا يستحقها»، لمن
السياسية الجمعيات يتبعون ــن ــذي ال
الجمعيات لهذه  أبــنــاء ــيء  ش كــل قبل  هــم 
من ــا ــم ه ـــم ـــاس وج ــن ــي ــس ح أن  ــن  ــي ح ـــي  ف

المنطقة. هذه أبناء
ــج ــام ــرن ب ــن ــم ض ــن ــك ـــم ت ــة ل ــم ــل ــــي ك وف
الــديــن رجــــال ـــد أح ــاح انــتــقــد ــت ــت حــفــل االف
ــًا ــب ــال ــط م ــــي ــــالح ـــروع اإلص ـــش ـــم بـــــطء ال
ــــادة وزي ــة ــي ــاب ــخ ــت االن بــتــعــديــل الـــدوائـــر
علي الشيخ ــال وق البرلمان،  صالحيات
من الــكــثــيــر «إن الــكــلــمــة: ـــذه  ه ــي  ف ســلــيــم 

منطقته ـــي ف ــوط  ــق ــس ــل ل ـــة ـــل اآلي الـــبـــيـــوت 
أن دون ـــن م ــة ــل ــوي ط فـــتـــرة ــذ  ــن م تــنــتــظــر 
بمساعدة ــة ــدول ال فــي المسئولون  يــقــوم 
ــدود ــح ــم ال ـــل  ـــدخ ال ذوي ـــن  م ــا  ــه ــاب ــح أص
كما الـــــدولـــــة».  ـــي ف الـــفـــســـاد ــم  ــع ي ــا  ــم ــي ف
عيسى مــديــنــة ــة ــب ــت ــك م فــقــر  ــــى  إل ـــــار  أش
الوقت فــي العلمية والــبــحــوث  للمراجع
بعصر الــعــصــر هــــذا  إلــــى ــر  ــظ ــن ي الـــــذي 

المعلوماتوالتقنيات».
إحراجًا سليم حديث يبدو فيما وسبب
ما االفــتــتــاح،  حــفــل منظمي بــعــض  ـــدى  ل
بن منصور  الــشــورى مجلس  بعضو حــدا 
وقــوف فيها ــد أك ــرى أخ كلمة إللــقــاء ــب  رج
ــادة ــي ــق ب اإلصــــــالح ـــع عــمــلــيــة ــع م ــي ــم ــج ال
عندما الــمــلــك «إن  ــــال:  وق ــك، ــل ــم ال ــة  ــالل ج
يعني ذلـــك فـــإن ـــــالح اإلص بعملية قـــام 
إلى تحتاج الــتــي ـــور األم بعض هــنــاك أن 
الملك ــة ــالل ج ــع م نــقــف ــن ــح ون ــــالح  اإلص

ذلك». في

المخرق) (تصوير: محمد رجب بن لألخوين االنتخابي المقر افتتاح

خصصت «الوفاق» سلمان:
البرلمانية االستشارات لتوفير دينار آالف 6 

الصفار أحمد - سلماباد عالي، ^

الشيخ اإلسالمية الوطني الوفاق لجمعية العام األمين كشف ]
االستشارات  لتوفير ديــنــار آالف  6 ــدت رص جمعيته أن سلمان، علي
ــادرة ــق ال ــا ــده وح ــي ه الكتلة  أن  ــداً  ــؤك م المقبلة، البرلمانية لكتلتها 
ــي ــون ــان وق ــي ــاس ــي س ــار ــش ــت ــس م ـــن  م مـــســـانـــداً فــريــقــًا  ــع  ــض ت أن  ــى  ــل ع

الفرد. للمترشح يتوافر ال الذي األمر وهو واقتصادي،
البلدي للمترشحين االنتخابي المقر في جرى مفتوح  لقاء وخــالل
السيدعبداهللا الــوســطــى  بالمحافظة الثانية الــدائــرة ــن ع والــنــيــابــي 
سلمان ـــرب  أع ـــس، أم مــســاء عــالــي  بمنطقة الــســتــري وعــــادل  الــعــالــي 
المقبلة ــات ــاب ــخ ــت االن ــي ف العسكريين ــة ــارك ــش «م بـــأن  ــاده  ــق ــت اع ــن  ع
ــت ــارك ش ــا ــدم ــن ع ــة ــي ــن األم ـــوى ـــق «ال أن ــًا ــن ــي ــب م ـــة»،  ـــادي ـــي ح تــكــون  ـــن  ل
ما  وإذا بــتــوجــيــه ــة)  ــارك ــش ــم (ال ــت  ــان ك  2002 ــام ــع ال ــات ــاب ــخ ــت ان ــي  ف
المؤسسة دور  مــن ســيــنــال  ـــك ذل ـــإن ف الـــجـــاري الــعــام  فــي  ـــك  ذل ــرر  ــك ت
السماح دون من للتصويت العسكريين ــوة دع يمكن وال  العسكرية،
تصوت «أال ـــرورة ض ــداً ــؤك م السياسية»، الجمعيات بعضوية لهم 

استراتيجية». بأخطار تصاب ال حتى العسكرية المؤسسة
الــمــجــلــس تـــدخـــل ـــاب ـــب أس ـــن ع إلـــيـــه وجــــه  ســـــؤال  ــى  ــل ع رده  وفــــي 
أجــاب مـــحـــددة، لكتلة لــلــتــصــويــت وتــوجــيــهــه الــعــلــمــائــي  اإلســـالمـــي 
غير مــن ــه أن وأعتقد المجتمع، شــرائــح مــن شريحة العلماء  سلمان» 
أو الــمــتــرشــح ـــذا ه ـــم دع ــي  ف نــظــر ــة ــه وج للعلماء  ــون  ــك ي أال  اإلنـــصـــاف 

الكتلة». تلك
أبــل، عبدالعزيز للمترشح ــاق» ــوف «ال ــم دع بأسباب يتعلق وفيما 
فنحن ــة، ــل ــوص ب الــتــحــالــفــات لــهــا ــي ف ــا ــدن ــواع ــن الـــعـــام: «ق ــي ـــال األم ق
مجلس فــي  كبيرة قائمة لدينا  وستكون مــحــددة،  دوائـــر ــى  إل بحاجة 
يكون أن ونــتــمــنــى الــتــمــيــيــز، ــد ض ــروع  ــش ــم ل نــخــطــط  ولــكــنــنــا  الـــنـــواب 
المسألة تتحول ال حتى سني كــطــرف أبــل عــزيــز مثل شخص  بيننا 

فقط». شيعية قضية إلى
الــعــالــي ــداهللا ــب ــدع ــي ــس ال ـــى إل ــوء «الـــوفـــاق» ــج ــأن ل ــش ــــردد ب ــا ت ــم وع
إلــى بــاالنــضــمــام ســلــمــان عبدالنبي الــنــائــب ــاع  ــن إق لصعوبة  كــخــيــار 
الــطــاقــات ــن م بــهــا ـــاق) ـــوف «(ال أن إلـــى ســلــمــان ـــار  أش الجمعية،  كتلة 
ولــم ــا، ــه ــارج خ ــن  م شــخــص إلـــى الــلــجــوء ــن  ع يغنيها  ــا  م ــات  ــان ــك واإلم
غــيــره أو ــان ــم ــل س عــبــدالــنــبــي مـــن ـــــوادر (الــــوفــــاق) يــطــلــب أحـــد مـــن ك

ممن الــبــعــض فــهــنــاك ذلـــك ــن م الــعــكــس ــل ب الجمعية،  إلـــى  ــام  ــم ــض االن
قلنا ولكننا  االنتخابات، في دعمهم بشرط (الــوفــاق) عضوية طلبوا

ذلك». شكراً ولسنا بحاجة إلى لهم
جمعيته أمــــام ــق ــري ــط ال أن ـــى إل ســلــمــان ــح ــم أل ــة،  ــي ــان ث نــاحــيــة  ــن  م
متماسكة ــة ــل ــت ك تـــوجـــد أن الــــضــــروري ـــن م فـــإنـــه  ــي  ــال ــت ــال وب وعـــــر، 
من ــاورات ــن ــم ال أمـــام تقف وأن بعضًا بعضها مــع تعمل  أن  تستطيع 
في الــتــالعــب عــلــى قــدرتــهــا أثــبــتــت ــي ــت وال األخــــرى  السياسية  ــوى  ــق ال

الصغيرة. والكتل األفراد
سلماباد قــريــة ــى إل أخـــرى ـــارة  زي عــالــي  محطة بعد  لسلمان  وكـــان 
أسباب عــن ــؤال  ــس ال خــاللــه تــجــدد ــي،  ــال األه مــع مفتوح  ــر  آخ حـــوار  فــي 
ــي «ف ـــًال: ـــائ ق الـــعـــام األمـــيـــن ــه ــن ع ــــاب ــل الــمــجــلــس الــعــلــمــائــي أج ــدخ ت
التصويت ــرورة ض إلــى  يوجه السيدالسيستاني كــان العراق تجربة 
موضوعي العلمائي المجلس توجيه ــإن ف وعليه ــالف، ــت االئ لكتلة
العمل فــي ـــيء  ش تحقيق ــان ــك ــإم ف إلــيــه، الــســيــاســي الــعــمــل  لــحــاجــة 
الــبــرلــمــان ــع م تــجــربــة ــا ــن ول الــطــريــقــة، ـــذه  ه بغير  ــي  ــأت ي ــن  ل الــنــيــابــي 
ــا ــه والئ مـــن ــر  ــث أك للسلطة والؤهـــــا ــه ــي ف ــل ــت ــك ال ــت  ــان ك ــــذي  ال ــق  ــاب ــس ال
اإليجابية القوانين ـــدار  إلص قوية كتلة هناك تكن ــم ول للمواطنين،
لذلك  عــضــواً  15 ــى إل بحاجة يتحرك لكي الــدســتــوري  التعديل  (...)

الكتلة». إلى وجود بحاجة نحن
العمل وجــمــعــيــة  ـــاق» ـــوف «ال بــيــن الــتــحــالــف  طبيعة  ـــى  إل ــــوًال  وص
موحد تــحــالــف ــي ف ـــول الــطــرفــيــن دخ ــاب عـــدم ــب ــي (أمــــل) وأس ــالم اإلس
حليفة ــت ــازال م ـــل» «أم أن سلمان أوضـــح النيابية،  االنــتــخــابــات ــي  ف
األخــيــرة، اللحظة فــي األولـــى مــع  التنسيق حــاولــت التي ــاق»  ــوف «ال لـــ 
ــول ــص ــح ال ولـــيـــس ــة ــم ــائ ــق ال ـــل ك إلــــى ــى  ــع ــس ت كـــانـــت  «أمـــــل»  أن  ــر  ــي غ
قبل ـــن م ــض ــرف ــال ب قــوبــل ـــا م ــض الــــدوائــــر وهــــو ــع ـــي ب ـــم ف ـــدع ــى ال ــل ع

«الوفاق».
في الــســيــاســي عملها ـــرك  ت يمكنها  ال ـــاق» ـــوف «ال أن  ســلــمــان  وأكـــد 
إلى مــشــيــراً  التشريعي، العمل ــي ف كتلة بدخولها الــبــرلــمــان ـــارج  خ
الــخــارج، فــي والعمل  البرلمان فــي  المشاركة بين الــربــط يمكن  ال  ــه  أن
وإفــســاح الشعبية الــمــطــالــب مــســانــدة عــلــى ستعمل  «الـــوفـــاق»  وأن 
المسيرات ــالل خ مــن بحرية آرائــهــم عــن للتعبير للمواطنين المجال 

السلمية.

العاصمة ثانية والبلدية في النيابية لالنتخابات «الوفاق» لمرشحي اللقاء الجماهيري

االنتخابي مقره افتتاح خالل «مثير» حديث

المملكة ستشهده برلمان أقصر 2006 برلمان سلمان:
التاجر زينب عالي- إسكان ^

الــــمــــتــــرشــــح ـــــــع  ـــــــوق ت  ]
ــرة ــدائ ال ــن ع المستقل للنيابي
الوسطى بالمحافظة  الــثــانــيــة 
تشهد أن ــان ــم ــل س عــبــدالــجــلــيــل
بــرلــمــان ــر  ــص أق والدة الــمــمــلــكــة 
إلــى ذلـــك ــي تــاريــخــهــا، مــرجــعــا ف
مــن ــــــول كـــتـــل مـــتـــصـــارعـــة وص
ـــواب ـــن جــهــة ولـــجـــوء بــعــض ال
طرح ــى إل الــجــديــد المجلس ــي  ف
واحــــدة دفــعــة ــة ــن ــاخ ــات س ــف ــل م

أخرى. جهة من
مقره افتتاح ــالل  خ ــك ذل ــاء  ج
بحضور أمـــس يـــوم  االنــتــخــابــي
ضم أنــــه إال الـــعـــدد مـــتـــواضـــع 
فضال ووفـــاقـــيـــة ــة ــي ــن دي ـــــوزا  رم

المنطقة. أهالي من نخبة عن
ــح ــرش ــت ــم ال إلـــــى ذلـــــك وعـــــد
اســتــشــاري ــس ــل ــج ــل م ــي ــك ــش ــت ب
أهـــــالـــــي ـــــــن ــــة م ــــب ــــخ يـــــضـــــم ن
الـــدائـــرة ــوم ــم ه الــمــنــطــقــة لــنــقــل

ــق ــي ــق ــح ــت ول ــــــى الـــمـــعـــنـــيـــيـــن إل
ــن ــواط ــم ال ــن ــي ب مــبــدأ الـــشـــراكـــة
هذه فــي السبب عــازيــا والنائب
البرلمان ضــعــف إلـــى الــخــطــوة 
الــفــجــوة ــي فـــي تــقــلــيــص ــاض ــم ال
وغياب والــنــائــب الــمــواطــن بين 
على بــثــقــلــه ـــى رم مـــا  الــتــواصــل 
الــمــواطــن تــوصــيــل وبـــث صـــوت
ــع أن ــوق وت إلـــى قــبــة الــبــرلــمــان.

الكتل بعض الــنــاخــبــون يــخــذل 
ــــــوات أص ــــع وجــــــــود ــــوق ـــا ت ـــم ك
منافسيه ســتــفــاجــئ لــصــالــحــه 
كــونــه ـــم ــى رغ ــل ع ـــراع ـــت ـــوم االق ي
ــأ لــتــدشــيــن ــج ــل ــال ولـــــم ي ــق ــت ــس م
إعالمي وفريق انتخابية حملة
حظ ضـــربـــة ــى ــل ع اعـــتـــمـــادا  ال 

قوله. حد -على
أحــــد ســـــألـــــه ـــا  ـــم ـــن ـــي ح ورد 
إمــرار من موقفه  حيال  الحضور
وما فـــوزه بعد  القوانين  بعض 
الكتلة مــع  سيكون  ــه  رأي ــان ك إذا 
الكتلة مع أنا بقوله:» سواها أو
لما ـــوت أص ولــن توجهاتها ــي  ف
أن إال  الــمــواطــن بمصلحة يضر 
البرلمان ــن م ــاب ــح ــس االن ــرة  ــك ف
(...) إلـــي بالنسبة واردة  غــيــر 
ــان ألخـــرج ــم ــرل ــب ــل ـــــل ل فــلــم أدخ
ــى إل ــــو أرن ــه بــســهــولــة وإنـــمـــا ــن م
قبة داخــل مــن والتعديل العمل

البرلمان».
مجلس  بـــأداء يتعلق وفيما  

ـــه أن رأى الــــمــــاضــــي ـــــواب  ـــــن ال
هــمــوم ـــن ع ــدا ــي ــع ــى ب ــح ــن ــــد م أخ
بعضها قضايا ــرح  وط المواطن
وأن ـــه ـــات ـــي ح صــمــيــم ـــس  ـــم ت ال 
نــاخــب ــد ــع ي لـــم ــب الـــيـــوم ــاخ ــن ال
التمييز عــلــى ـــادر ق وهـــو ـــس  األم
يــوصــل أن يــســتــطــيــع ـــن  م ــن  ــي ب
يــهــدف ــــن وم صـــوتـــه وهـــمـــومـــه
تمت ال بقضايا بلبلة إثـــارة ــى إل

بصلة. للمواطن
ثقافة بزيادة مشيدا وأضــاف
وكشفه االنــتــخــابــيــة ــن  ــواط ــم ال
المترشحين بعض لممارسات
ــي ــالم واإلع كــالــضــغــط الــنــفــســي
يعد ـــم ل والـــــذي  الــنــاخــب ــى  ــل ع

لقمة سائغة لها.
ـــى لـــجـــوء بــعــض ـــل وعـــلـــق ع
ــة ــل ــم ح ـــن لــــشــــن ـــي ـــح ـــرش ـــت ـــم ال
واســـعـــة ـــة ـــي ـــالم انــتــخــابــيــة إع
ـــــا بـــالـــبـــهـــرجـــة ـــــاه ـــــا إي ـــــف واص
الــفــقــراء ــال ــم ل ــة وهــــدرا ــي ــالم اإلع

له. الحاجة أشد في

سلمان عبدالجليل

األراضي للمتنفذين و الشعب بأموال البحر دفان أبل:

المستوى التعليمي الحكومة لتراجع يجب محاسبة خليل:
عبداهللا السنابس- مالك ^

ـــاق ـــوف ال ــة ــي ــع ــم ج مــتــرشــح  حــمــل   ]
النيابية لالنتخابات اإلسالمية الوطني 
العاصمة، بمحافظة الرابعة الدائرة عن
مسئولية الــحــكــومــة خليل عبدالجليل
القطاع يــشــهــده  الـــذي  الــكــبــيــر ــع  ــراج ــت ال
ذلــك جــــاء . الــبــحــريــن فـــي  ــي  ــم ــي ــل ــع ــت ال
مشتركة نــــدوة ـــي ف األول  أمــــس مــســاء 
ــوري ــت ــدس ال للمؤتمر  ــام  ــع ال ــن  ــي األم ــع  م
«الـــوفـــاق» مـــرشـــح  و ــــل أب ــز  ــزي ــع ــدال ــب ع
الرابعة الدائرة عن البلدية لالنتخابات

حميد البصري. بمحافظة العاصمة
للمؤتمر ــام ــع ال ــن  ــي األم ـــر ذك ـــك  ذل ـــى  إل
ـــرة ـــدائ ال ـــن ع ــح ــرش ــت ــم ال و  ـــوري  ـــت ـــدس ال
عبدالعزيز العاصمة بمحافظة السابعة
بــأمــوالــنــا الــيــوم ــن ــدف ي ــر  ــح ــب «ال أن   ـــل  أب
الذين المتنفذين على ـــي األراض ـــوزع وت
بيعها ــــوال  أم وإيــــداع ببيعها ــون  ــوم ــق ي

البحرين». خارج مصارف في
جــمــعــيــة ـــح ـــرش ـــت ـــــال م ــــن جــهــتــه ق م
لالنتخابات اإلسالمية الوطني الــوفــاق
بمحافظة الرابعة  ــرة ــدائ ال عــن النيابية
أن خـــلـــيـــل عـــبـــدالـــجـــلـــيـــل ـــة،  ـــم ـــاص ـــع ال
فــي ـــــدا ج ـــت مــتــقــدمــة ـــان ـــن ك ـــري ـــح ـــب «ال
قــورنــت مـــا إذا  ــي  ــم ــي ــل ــع ــت ال الــمــســتــوى 
من ـــت ـــان وك ــج الــعــربــيــة ــي ــل ــخ ـــــدول ال ب
ولكن التعليم،  دخلها التي الــدول أوائــل
كبير خطر في اليوم التعليمية العملية
ــذا ه ــى ــل ع ــــدل ت ــــدة ـــاك مـــؤشـــرات ع ـــن وه
مــؤشــرات   3 ــا ــه ــن وم ــر ــي ــط ــخ ال الـــتـــراجـــع 
المرحلة ــي ف التعليمي الــمــســتــوى  ــي  ه
و الـــثـــانـــويـــة، ــة ــل ــرح ــم ال و  ـــــة،  ـــــدادي اإلع
فإن صراحة وبكل الجامعية، المرحلة
هي ــع ــراج ــت ال ـــذا ه عـــن األول ــول  ــئ ــس ــم ال
ــب»، ــاس ــح ت أن ــب ــج ي الـــتـــي ــة  ــوم ــك ــح ال

الملف فــي المشكلة «جــوهــر أن موضحا 
الــنــجــاح نــســبــة الــتــعــلــيــمــي هـــو تـــراجـــع
ففي ــا ــوص ــص خ الــــذكــــور وعـــنـــد  ــا  ــوم ــم ع
الذكور  نجاح نسبة كانت  2005 العام
ــاث»،  ــإلن ل المئة ــي  ف  65 و  المئة ــي ف  35
ــن ــي ــوق ــف ــت ــم ال ــــــــداد «أع أن  ـــــى  إل مـــنـــوهـــا 
فوق  فما المئة فــي  90 على الحاصلين
نسبة بــلــغــت فــبــيــنــمــا ــا  ــع ــراج ت شــهــدت 
نصيب  كـــان الــمــئــة ــي  ف  72 فيها ــــاث اإلن
ــاف  أض و ــط».  ــق ف الــمــئــة ــي  ف  28 الـــذكـــور
من وغــيــرهــا ـــات ـــدراس ال ـــذه  «ه ان  خليل 
ليست الــمــعــارضــة بـــأن تثبت  الــبــحــوث 
واضــحــة ـــــة رؤي ــك ــل ــت ــم ـــل ت ارتـــجـــالـــيـــة ب
أن ــدا ــؤك م ــددة»، ــع ــت ــم ــأن الــمــلــفــات ال ــش ب
الملف يــشــهــده الــــذي  ــع ــراج ــت ال «نــســبــة 
أي شــهــدتــه ــو ل الــبــحــريــن ــي  ف التعليمي 
لجنة لشكلت المتطورة الــدول من  ــة دول
تقف بينما المشكلة، لمعالجة ـــوارئ ط
أن دون مـــن  الــبــحــريــن فـــي  الــحــكــومــة 

.» هذا التدهور إلصالح ساكنا تحرك

فــأوضــح  ــن، ــري ــح ــب ال ــن جــامــعــة ـــا ع  أم
تكمن ــا ــه ــي ف ــل ــل ــخ ال ـــــه أوج  » أن  ــل  ــي ــل خ
و  الــطــلــبــة ــــن م الـــمـــئـــة  ــــي  ف  50 أن ــــي ف
إلى ــول ــوص ال يستطيعون ال الــطــالــبــات
ــــؤال س ـــــذا ه لـــــمـــــاذا؟   ،4 ــــن  م  2 مـــعـــدل
الــبــحــريــن ــة ــع ــام ـــى ج ــب تــوجــيــهــه إل ــج ي
مشيرا ــم»،  ــي ــل ــع ــت ال و  ــة ــي ــرب ــت ال ووزارة 
بعض  طلبة ــن  م الــمــئــة ــي  ف  43» أن إلـــى
يتخرجون الــعــلــوم كلية مــثــل الــكــلــيــات 
الــبــكــالــوريــوس بــالــحــصــول عــلــى درجـــة
إلى  إجــبــاريــا المئة فــي   22 يــحــول بينما
» ــا ــردف م يــفــصــلــون»، البقية و  ــوم،  ــل ــدب ال
ــي ــدراس ال ــام ــع ال ــن م األول الــفــصــل  شــهــد 
 500 ـــن م أكــثــر  ــل ــص ف ـــده ـــوح ل ـــاري  ـــج ال
و ــــــوت ص ال  ــــن ــــك ول ـــة  ـــب ـــال ط و  ــــب  ــــال ط
ــا»، ــن ــاك س تــحــرك ال ــة ــت ــام ص ــة  ــوم ــك ــح ال
جامعة مــوازنــة ــى إل «وبالنسبة مضيفا 
ديــنــار  مــلــيــون  32 الــبــالــغــة و الــبــحــريــن 
ـــذه تــــصــــرف ه ـــف ـــي ــــال أحـــــد يــــعــــرف ك ف

الموازنة».

االنتخابي للهرمي المقر افتتاح

الندوة أثناء وخليل والبصري أبل


