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الشيخ  مجلس يستضيف نوفمبر:  13
ــط الــحــقــوقــي ــاش ــن ال ــري ــم ــج ــر ال ــي ــداألم ــب ع
بعنوان ندوة العكري ليتحدث في عبدالنبي
ــات ــاب ــخ ــت االن ــة ــي ــاف ــف ـــة وش ـــزاه «شـــــروط ن
من الــثــامــنــة الــســاعــة ـــك عــنــد الــمــقــبــلــة»، وذل

االثنين. اليوم مساء
الــمــنــتــدى  جــمــعــيــة تــنــظــم  ــر:  ــب ــم ــوف ن  13
البرلمانية لالنتخابات مناظراتها ثــالــث

خليل، عبدالجليل فيها يشارك  العامة» «الحريات  محور لمناقشة
وذلــك األيــوبــي، علي خلف، شفيق عبدالعال، جاسم الــزيــرة، تقي 
في وذلك االجتماعات الكبرى بغرفة تجارة وصناعة البحرين بغرفة

مساء اليوم. الساعة السابعة والنصف من
لالنتخابات  المترشح يقيم نوفمبر: 13
بمحافظة الــرابــعــة  ـــرة ـــدائ ال عـــن  الــنــيــابــيــة 
ناخبات ــع م ــاء ــق ل البنعلي ــد ــم أح الــمــحــرق 
قاللي منطقة في االنتخابي بمقره  الدائرة

اليوم. مساء من الثامنة الساعة عند وذلك
الــدائــرة  مــتــرشــح يفتتح نــوفــمــبــر:   13
اليوم مساء الوسطى المحافظة في السابعة
الساعة عند االنتخابية، خيمته السعيد  علي

«الوسط». صحيفة مبنى خلف الرفاع في مساء، 8
المحافظة  فــي السابعة  ــرة ــدائ ال مترشحة تفتتح نوفمبر:  13
للنساء (االثنين) اليوم مساء االنتخابي مقرها  القيم فتحية الشمالية

مساء. 8 الساعة عند فقط،
لالنتخابات  المترشح يقيم نوفمبر: 13
المحافظة في التاسعة الدائرة عن النيابية
خليفة آل  صقر بن سلمان الشيخ الوسطى 
لمناقشة ــرة ــدائ ال ــي ــال أه ــع م مفتوحًا لــقــاء 
الــيــوم مــســاء ـــك وذل بــرنــامــجــه االنــتــخــابــي،
االنتخابية  خيمته في مساء 8 الساعة عند
ــارع عــلــى ش ــي الــرفــاع الــشــرقــي الــكــائــنــة ف

النعسان. أم شارع من المتفرع المعترض
الــدائــرة  عــن النيابية لالنتخابات المرشح يفتتح نوفمبر:  13
االنتخابي مقره الشمالن شمالن العاصمة محافظة من السادسة 

اليوم. والنصف من مساء الحصم في الثامنة أم في
الــدائــرة  عــن النيابية لالنتخابات المترشح يفتتح نوفمبر:  13
االنتخابي بالقرب مقره سلمان عبدالنبي الوسطى بالمحافظة الثانية
مساء الثامنة من الساعة عند وذلك للبنات االبتدائية عالي مدرسة من

للنساء). خاص مكان (يوجد اليوم
لالنتخابات  المترشح يفتتح نوفمبر: 13
بمحافظة المحرق األولى الدائرة عن البلدية
االنــتــخــابــي ــره ــق م ـــزاع ـــوه ــن مــحــمــد ب ــس ح
البسيتين بمنطقة  العامة المكتبة من  بالقرب

اليوم. مساء من الثامنة الساعة عند وذلك
لالنتخابات  المترشح يدشن 13نوفمبر:
بمحافظة المحرق الرابعة الدائرة البلدية عن
مجلس في االنتخابي  برنامجه سعد عيسى 
مــدرســة شــمــالــي الخليفة ـــارع ش عــلــى ــان ــخ ال عــبــدالــرحــمــن  محمد 

اليوم. مساء من الثامنة الساعة عند وذلك الناصر عبدالرحمن
الدائرة الثامنة  عن النيابية لالنتخابات المترشح يقيم نوفمبر: 13
بشأن دائــرتــه أهــالــي  مــع لقاء المحميد باسم الوسطى بالمحافظة 
مساء من الثامنة الساعة تمام في  االنتخابي  برنامجه عن التباحث 

اليوم.
بمحافظة  الثانية  الدائرة عن  المترشحة  تستضيف نوفمبر:   13       
العمل جمعية رئيس االنتخابي مقرها في السماك جميلة العاصمة
بعنوان محاضرة يلقي  الذي  المحفوظ علي محمد  الشيخ  اإلسالمي
مساء الــتــاســعــة الــســاعــة تــمــام ــي ف ـــك ــات»، وذل ــاب ــخ ــت :»الـــمـــرأة واالن

اإلثنين.
الــدائــرة  عــن النيابية لالنتخابات المترشح يقيم نوفمبر:  13  
الناخب «ايها  بعنوان ندوة العثمان محمد المحرق لمحافظة الثانية 
مقره في الدوسري مي اإلعالمية فيها تتحدث يستحقه» من صوتك
مساء من الثامنة في  ــك  وذال شيخان مسجد من بالقرب االنتخابي

اليوم.
المحافظة  فــي السابعة  ــرة ــدائ ال مترشحة تفتتح نوفمبر:  14
للرجال (الثلثاء) اليوم مساء االنتخابي مقرها القيم فتحية الشمالية

مساء. 8 عند الساعة فقط
اإلسالمية  الوطني  الــوفــاق جمعية مرشح  يفتتح نوفمبر:  14
السيد الوسطى بالمحافظة الثانية الدائرة عن النيابية لالنتخابات
عالي  مدرسة مقابل  38 شارع على االنتخابي مقره العالي عبداهللا

مساء. 8 الساعة عند للبنين اإلعدادية
ــرة  ــدائ ال ــن ع النيابية النــتــخــابــات الــمــتــرشــح  يقيم  نــوفــمــبــر:   15
بعنوان مــحــاضــرة  العيناتي فيصل الــمــحــرق بمحافظة الخامسة 
وعصمت الرويعي مريم  فيها تتحدث وناخبة»، كمرشحة  «المرأة

األربعاء. يوم مساء من الثامنة الساعة عند وذلك الموسوي
اإلخاء  جمعية مرشح يفتتح نوفمبر: 15
ــرة ــدائ ال ــن الــبــلــديــة ع الــوطــنــي لــالنــتــخــابــات
عبدالرزاق أحمد المحرق  بمحافظة  الرابعة
حديقة من بالقرب  االنتخابي مقره محمد
والنصف الثامنة الساعة عند وذلك كريمي

األربعاء. يوم مساء من
الوفاق  جمعية مرشحا  يقيم  نوفمبر:  15
البلدية لــالنــتــخــابــات ــة ــي ــالم اإلس الــوطــنــي 
بالمحافظة السابعة الــدائــرة عن والنيابية

بعنوان سياسية ـــدوة ن ربــيــع ــف ــوس وي حسين  جــاســم الشمالية 
السياسي اإلصالح  على  وانعكاساته االنتخابي الحدث «مستجدات
واألمين خليفة آل صقر فيها الشيخ سلمان بن يتحدث البحرين»، في
االنتخابي مقرهما فــي سلمان علي الشيخ الــوفــاق لجمعية الــعــام 

مساء. والنصف الثامنة الساعة عند الرابع بالدوار
عن  والبلدية النيابية لالنتخابات المترشحان يلتقي نوفمبر: 17
زينل وياسين زينل يوسف الشمالية بالمحافظة السابعة الدائرة
لهما االنتخابي المقر وسيستضيف االنتخابية دائرتهما بناخبات
من الثامنة الساعة عند وذلك الموسوي عصمت الصحافية الكاتبة

الجمعة. مساء
عن  النيابية لالنتخابات وعد جمعية مرشح يفتتح نوفمبر: 17
االنتخابي مقره الدين كمال إبراهيم العاصمة بمحافظة الثالثة الدائرة
من الثامنة الساعة عند وذلك النعيم مستشفى غرب النعيم بمنطقة

الجمعة. يوم مساء
محمد  الشمالية»، «خامسة في الوفاق  مرشحا ينظم نوفمبر:  17
في بوري بقرية انتخابيًا مهرجانًا  البوري  ويوسف الجمري جميل
سلطان حسن  الشيخ بمشاركة العريبي، لبرادات المقابلة الساحة 
 7:30 الساعة عند  السبت ليلة ــك وذل الــقــرمــزي،  عــبــداهللا  والشاعر 

مساء.
المحافظة  في التاسعة الــدائــرة عن  المترشح يقيم  نوفمبر:  19
بالنساء خــاصــًا لــقــاء  خليفة آل صقر بــن سلمان  الشيخ الوسطى 
خيمته  في مساء  8 الساعة عند  وذلك االنتخابي، برنامجه  لمناقشة
المتفرع المعترض شارع على  الشرقي الرفاع في  الكائنة االنتخابية

النعسان.  أم من شارع
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االنتخابية خميس شهزالن خيمة افتتاح خالل

الجمعيات على المفروضة القيود بإلغاء نطالب هالل:
العوض فرح - ^العاصمة

البحرينية المحامين  جمعية رئيس  ــد أك  ]
المطالب ــن م الكثير تنفيذ  ـــطء «ب هــالل عــبــاس 
الــمــقــيــدة كــافــة ــن ــي ــوان ــق ــا: الـــغـــاء ال ــه ــن ــا، م ــه ــن م
وتعزيز القضاء،  في السلطة وتعزيز للقضاء، 
باعتبارها الــمــدنــي المجتمع بمنظمات الثقة 
االجــتــمــاعــيــة ـــا ـــاي ـــض ـــق ــــي ال ـــا مـــهـــمـــا ف ـــك ـــري ش
الــقــيــود والـــغـــاء ــا، ــره ــي ــة وغ ــاف ــة ك ــادي ــص ــت واالق
السياسية،  الجمعيات على  المفروضة كــافــة
االلــتــزام جــانــب ــى ــادل لــلــثــروة، إل ــع والــتــوزيــع ال
القوانين لكافة والديمقراطية التنموية باألبعاد

لنعيش مملكة حرة».
الــتــي ــــاح ــــت ــــت االف جــــــاء ذلــــــك خــــــالل كـــلـــمـــة
االنتخابية الــخــيــمــة ــاح ــت ــت اف فــي ـــالل  ه ــا  ــاه ــق أل
للمجلس الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة كــتــلــة  لمترشحة 
محافظة فــي  الــخــامــســة ـــرة ـــدائ ال عــن  الــنــيــابــي 
مساء خــمــيــس شــهــزالن  الــمــحــامــيــة الــعــاصــمــة 

(األحد). أمس
«االنتخابات أن ــى إل كلمته فــي  ــالل ه ـــار وأش
خــالل ــن م ـــاس الــديــمــقــراطــيــة ونــظــامــهــا، ــي أس ه
«المرحلة أن مضيفا الشعب»، ألبناء تمثيلها
ــاالت ــض ن ــد ــع ب إال تـــأت لـــم اآلن نعيشها  ــي  ــت ال
ــل مـــن أج ــن ــري ــح ــب ــب ال ــع ــل أبـــنـــاء ش ــب ـــدة مـــن ق ع
بها مــر التي النضال  بمراحل  مــذكــرا  الــحــريــة»،
ــن مــطــالــبــا بــحــقــوقــه بـــدءا ــري ــح ــب ــب فـــي ال ــع ــش ال

بتشكيل ـــرورا وم الماضي القرن عشرينات  من 
انتفاضة ــى إل ووصـــوال الوطني، االتــحــاد  هيئة 
الشعبية،  الــمــطــالــب ـــررت  ك الــتــي التسعينات

جاء المشروع االصالحي. حتى
أوالــمــشــاركــة «الــمــقــاطــعــة  أن هـــالل وأضــــاف
ــا ــًض أي ــة ــي ــاض ــم ال ــت فـــي االنــتــخــابــات ــم الــتــي ت
من ــع، وشــكــال ــي ــم ــج ال ـــن حــقــوق ــا م ــق تــعــتــبــر ح
«التجربة أن إلــى منوها الديمقراطية»، أشكال

اآلن ــدأ ــب ــن س أنـــنـــا إال ــا، ــه ــي ــل وع ــا  ــه ل ــة  ــي ــاض ــم ال
جديدة». مرحلة

لجمعية الـــعـــام  األمـــيـــن  أوضــــح جــهــتــه  مـــن 
الهدف مــدن حسن التقدمي الديمقراطي  المنبر
قائال: الوطنية؛  الوحدة لكتلة جمعيته دعم  من
على  ردا الكتلة ـــذه ه ــاء ــض أع دعــم  ــا  ــررن ق ــا  ــن «إن
متنفذة قـــوة  تسعى ــي ــت ال الطائفية الـــدعـــاوى 
عن الــعــام  الـــرأي نظر  ــرف ص بهدف نشرها  ــى  إل

«بدخول أنــه إلــى مشيرا الوطنية»، المشكالت
ــرد ال ســيــكــون المجلس  إلـــى  الكتلة ــن  م ــاء  ــض أع
نعمل لذلك الطائفية، المساعي  تلك على جديا
الموزعة التسع ــر ــدوائ ال مختلف فــي جاهدين 
ــم ــدع ن أن  عـــلـــى الـــمـــحـــافـــظـــات ــف  ــل ــت ــخ م عـــلـــى 
المقبل الــمــجــلــس أن  لنضمن الــكــتــلــة، ــاء  ــض أع

الطائفية». الفتنة ضد أمان صمام سيمتلك
مجلس لرئيس األول النائب قال جانبه، من
ومترشح الوطنية  الوحدة كتلة عضو النواب، 
مرهون: عبدالهادي نيابيا العاصمة» «رابعة
المجلس ـــــراغ إف ــى ــل ع ــــرت  أص ــة  ــوم ــك ــح ال «إن 
المطالب ــد ض ــا ــه ــوف وق ـــالل خ ــن م ــواه  ــت ــح م ــن  م
مع  وتحالفها الذمم ــراء ش طريق  عن  الشعبية
المواطن، قضايا تبنيها من ــدًال ب الكتل،  بعض
في ــا ــوي ق كـــان الــحــكــومــة حـــزب  أن  ــا  ــوص ــص وخ
ــالل خ ـــاده ـــص ــل ح ــع ج ــس، األمـــــر الـــــذي ــل ــج ــم ال

شحيحا». السنوات األربع
ــة ــارك ــش ــم ال «قــــــراري أن  ـــون  ـــره م وأضــــــاف 
السياسية القوى  اتخذتهما اللذين والمقاطعة 
منقسمين» جعلتنا الماضية االنتخابات فــي
أن ــب ــج ي ـــن م ـــم ه ــن ــي ــب ــاخ ــن ال أن  ــــى  إل ــا  ــوه ــن م
ألقت شهزالن المترشحة أما النواب. يحاسبوا
برنامجها مــن جــــزءا فــيــهــا اســتــعــرضــت  كــلــمــة 
آملة ــاح، ــت ــت االف حفل انــتــهــاء قبيل االنــتــخــابــي، 
وصلت مــا إذا منه ــزء  ج أواتحقيق تحقيقه  فــي 

النيابي. المجلس إلى

الفردان) عقيل (تصوير: االنتخابي مقرها افتتاح تتحدث في شهزالن

فيما أحرار الناس الجودر:
بقناعة التصويت من والبد يختارون

خليفة ريم - المحرق ^

الشيخ النيابي الــمــحــرق ثانية مترشح [أكـــد 
ــدم «ع مــســتــقــل) أهــمــيــة ـــالح الـــجـــودر (إســـالمـــي ص
ــذي ال الــتــصــويــت ــن ع الــنــاخــبــة أو  الــنــاخــب  ـــزوف  ع
تحت الـــوقـــوع  دون ـــن وم قــنــاعــة  عــن  يــتــم  أن  ـــد  الب

أحد». من تأثير أو ضغط
مع لــقــائــه الــمــفــتــوح ــي ــــاف الــجــودر أمـــس ف وأض
الشعار بين ــرأة  ــم ال ــوق  ــق «ح بــشــأن ــه  ــرت دائ نــســاء 
«يجب معلقًا االنتخابية،  العملية في والتطبيق»
فكل االنــتــخــاب، ــوم ي يتخاذل وال الــمــرء يصوت  أن 
يــخــتــارون، فيمن أحــــرار  ــاس ــن وال قــنــاعــة  ــه  ل ـــد  واح
لــالقــتــراع ــن  ــي ــت ورق ــاك ــن ه أن ـــى إل ــات  ــف ــت االل والبــــد 
للمترشح ـــــدة  واح االنــتــخــاب يـــوم فـــي  ســتــعــطــى 
الخلط ـــدم ع ــب  ــج ي إذ  ــدي،  ــل ــب ــل ل وأخــــرى  ــي  ــاب ــي ــن ال

بينهما».
الـــتـــدريـــب قـــســـم ـــت رئـــيـــســـة ـــال مــــن جــهــتــهــا، ق
الزايد منى واالســتــشــارات البديل بمركز والتنمية
بمعرفة الناخب توعية  تتم أن ــروري  ــض ال مــن ــه  إن
عندما إال  يتم لــن  وهـــذا المترشح، اختيار معايير
المنتشرة االنتخابية الخيم مــقــار الــنــاخــب ـــزور  ي

اتــخــاذ ـــل أج مــن الــبــالد ــــرة بــمــحــافــظــات فــي كــل دائ
وأضـــافـــت أمـــانـــة. صـــوتـــه ألن  ــب  ــاس ــن ــم ال الـــقـــرار 
ــول وص إلــى ـــؤدي ي ــد ق التصويت عــدم  «إن  ــد  ــزاي ال
توصيل على يؤثر قــد مــا المناسب  غير المترشح
إلى المعنية ــرة  ــدائ ال فــي الــنــاس  مطالب وتحقيق 

البرلمان». قبة
الــنــاخــبــات ــــدى ــت إح ــك ــت ــا، اش ــه ــة ل ــل ــداخ ـــي م وف
ذهب إذ االنــتــخــابــيــة، الــبــرامــج غالبية  تشابه  ــن  م
مزيد كسب  ــل  أج مــن  عناوينه تغيير ــى  إل البعض 
ومطالبهم ــاس ــن ال خــدمــة ــل أج ــن م ال األصــــوات  ــن  م
دائــمــًا هــاتــفــه يغلق كـــان ــم ــه ــرت دائ نــائــب  أن  بــدلــيــل 
هاتفه، ـــام أرق يغير أو  مساعدة  يــريــد مــن ــه  وج فــي 
في الجميع  ــدأ ب االنتخابية  الــحــمــالت بـــدأت  ولــمــا 
من ــط ــق ف ــدة ــان ــس ــم ال ـــل أشـــكـــال ـــود وك ـــوع ــم ال ــدي ــق ت

الصوت. أجل
توفير أهــمــيــة عــلــى ــالت ــداخ ــم ال معظم  ــــزت  ورك
الــمــواطــن احــتــيــاجــات يلبي ـــذي ال الــمــالئــم  الــســكــن 
وحقها واألرمـــلـــة الــمــطــلــقــة ـــرأة ـــم ال إهـــمـــال  ــــدم  وع
ممن ـــرة ـــدائ ال ألبـــنـــاء ـــال ـــغ األش ــر  ــي ــوف وت بــالــســكــن 

البطالة. يعانون

الجودر خيمة أمس في الحضور النسائي من جانب

تؤجل والرياضة» «الشباب
الشباب برلمان انتخابات

والرياضة للشباب العامة المؤسسة - ^الجفير

خليفة آل  محمد ــن ب ـــواز  ف الشيخ ــة  ــاض ــري وال للشباب  الــعــامــة المؤسسة رئــيــس  أعــلــن   ]
نوفمبر/   18 االثنين ــوم ي ــا ــراؤه إج المقرر مــن ــان  ك التي الشباب برلمان  انتخابات تأجيل 

الجارية. السنة نهاية قبل سيحدد الحق وقت إلى الجاري الثاني تشرين
تأجيل ــن م عليها  يــتــرتــب ـــا وم ــات ــاب ــخ ــت االن تــأجــيــل  أن مــحــمــد  ــن  ب فــــواز  الــشــيــخ  ــــح  وأوض
من ـــى الــمــؤســســة إل ــه ــوج ــم ــاب ال ــط ــخ ال عــلــى ــاء ــن ـــاء ب ـــق ج ــخ الح ــاري ـــى ت ــان إل ــم ــرل ــب ــاح ال ــت ــت اف
به تــقــدمــت ــا  م عــلــى ــاء ــن ب ــات ــاب ــخ ــت االن تــأجــيــل طــلــب المتضمن  ـــــوزراء  ال ــس  ــي رئ ــــوان  دي وزيـــر 
الجمعيات انشغال ظــروف بسبب بالتأجيل الحكومة إلى والسياسية الشبابية الجمعيات

المملكة. في العامة باالنتخابات
استجابت ــة ــاض ــري وال لــلــشــبــاب ــة ــام ــع ال الــمــؤســســة أن  محمد  ــن  ب فـــواز  الــشــيــخ  ــــاف  وأض
ــراء إلج الــجــديــد الــمــوعــد  المؤسسة وستعلن ــدم، ــق ت ــا م على بــنــاء  االنــتــخــابــات  تأجيل  لطلب 
والــمــؤســســات الــبــحــريــنــي ــاب ــب ــش ال ــس الــمــؤســســة ــي ـــث رئ ـــت الحــــق. وح ــات فــي وق ــاب ــخ ــت االن
بما الــشــبــاب بــرلــمــان النــتــخــابــات ــداداً ــع ــت اس الــعــمــل مــواصــلــة  عــلــى  الشبابية  والــجــمــعــيــات 
الــحــضــاري الــوجــه ــــراز إب فــي  الــتــوفــيــق للجميع متمنيًا ــة، ــرب ــج ــت ال ـــذه  ه إنــجــاح  فــي  يــســهــم 

البحرين. لمملكة

اهللا يطالب باستيفاء أمر
مغتصبي األراضي  الحقوق من

الوسط ^المحرق-

مـــتـــرشـــح ــــــب  ــــــال ط  ]
ــي ف ـــة ـــس ـــام ـــخ الــــــدائــــــرة ال
ـــوب أي ــة الــمــحــرق ــظ ــاف ــح م
الحقوق باستيفاء اهللا ــر أم
من الــخــزيــنــة إلـــى  ــدة  ــائ ــع ال
فــي ــــــــي ــي األراض ــب ــص ــت ــغ م
عــمــلــيــات الــبــســيــتــيــن ومــــن
والــشــواطــئ ــر ــح ــب دفــــان ال
ـــات األزم بــعــض ومــعــالــجــة
االقــتــصــاديــة ــــات مــثــل األزم

واالجتماعية.
«الـــمـــحـــرق  أن  وأكــــــــد   
تــشــيــيــد ــــــــى بــــحــــاجــــة إل
مــــشــــروعــــات اقـــتـــصـــاديـــة
استغالل أجـــل ــن م ــدة ــدي ج
اســـتـــغـــالال اقــــتــــصــــادهــــا
اهللا أمــــر ــا ــح ــوض م جـــيـــدا»، 
الــمــشــروعــات بــيــن «مـــن  أن 
مشروعين؛ اقترحها التي
مدينة تشييد مشروع هما:
المدينة غرار على صناعية
في ــودة ــوج ــم ال الصناعية
تـــكـــون أن ـــى ـــل ع ســـــتـــــرة، 
ـــق ـــاط ـــن ـــم ــــدة عـــــن ال ــــي ــــع ب
ـــــروع ـــــش الــــســــكــــنــــيــــة، وم
ــــات ــــروع ــــش ــــم تـــنـــمـــيـــة ال
الـــصـــغـــيـــرة والـــصـــنـــاعـــات

الحرف ومراكز المتوسطة
ــة ــئ ــاش ــن ال والــــصــــنــــاعــــات
زيــــــادة ـــا  ـــم ـــه ـــأن ش ـــــن  م إذ 
التجارية الــحــركــة ــــار  ازده
الــمــحــرق، ــي ف والــصــنــاعــيــة
ــــاب ــــع ــــي ــــت ـــــــــل اس ـــــــن أج م
الجامعات فــي الخريجين
ــن م ـــا ـــي ـــل ـــع والــــمــــعــــاهــــد ال
اهللا أمـــر ـــال وق الــجــنــســيــن». 
يعلقها الــتــي ــــــال «اآلم إن 
البرلمان على  المحرقيون 
إال جـــــدا، كـــبـــيـــرة ـــد  ـــدي ـــج ال
تــحــقــيــقــهــا احـــتـــمـــاالت  أن 
بــســبــب ــى مـــــحـــــدودة، ــق ــب ت
لم االنتخابية األجــــواء أن 
التضييق معتبرا  تتغير»، 
ــرك ــح ــت ال ـــارس عــلــى ـــم ـــم ال

من ــرق ــح ــم ــل ل االقـــتـــصـــادي
المبكرة. شواهدها

لـ»ضياع اهللا  أمــر وأســف
ــود الــتــي ــه ــج ــر مـــن ال ــي ــث ــك ال
ـــرق فــي ـــح ـــم بـــذلـــهـــا أهــــل ال
ــم ــه ــات ــدي ــت ــن ــم وم ــه ــس ــال ــج م
ـــاء ـــش ـــــل إن ــــن أج ـــا م ـــق ـــاب س
أومصانع إنتاجية وحدات
بسبب صــغــيــرة،  ــة  ــي ــرف ح
مواعيد فــي التأجيل تــكــرار
ـــــذرع ـــــت ـــا وال ـــه ـــي الــــنــــظــــر ف
قــبــل مـــن ــة ــن ــط ــب ــــع م ــــذرائ ب
مؤكدا السابقين»،  النواب 
جهودهم على عولنا  «إننا
ـــــــاش الـــــســـــوق ـــــــع ـــــــي إن ف
القيصرية ــوق وس القديمة
السكنية الــوحــدات ــاء ــن وب
البيوت ومعالجة  النظيفة 
إعــــادة أو ــوط  ــق ــس ــل ل ـــة  ـــل اآلي
ــة ــي ــل ك بـــنـــائـــهـــا أوإنـــــشـــــاء
ــاء ــش أوإن للبنات جامعية
مستشفى أوإنشاء ــدارس م
عـــــــــام يـــــحـــــتـــــوي جـــمـــيـــع
مع الــطــبــيــة الــتــخــصــصــات 
الـــوالدة مستشفى تــطــويــر
ــــات ــــدم ــــخ ــــن ال ــــي ــــس ــــح وت
الــــمــــقــــدمــــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن
ــم ل أنــــهــــم إال وغـــــيـــــرهـــــا، 

منها». شيئا  لنا يحققوا 

اهللا أمر أيوب

االنتخابي برنامجه وضع من ينتهي زينل
المحلية الشئون محرر - الوسط ^

السابعة ــرة ــدائ ال عــن البلدية لالنتخابات المترشح  ــد  أك  ]
وضــع ــن انــتــهــى م ـــه أن ــل، ــن زي ــي الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة يــاســيــن ف
ــة ــارب ــح م صـــدارتـــه ـــي يـــأتـــي ف ــه االنـــتـــخـــابـــي، والــــــذي ــج ــام ــرن ب
في والــمــتــمــثــل الــبــلــديــة  األجـــهـــزة فــي واإلداري  ــي  ــال ــم ال ــاد  ــس ــف ال
تسبب ــي ــت ال والــبــيــروقــراطــيــة والــمــحــســوبــيــة  ــام  ــع ال ــال  ــم ال هـــدر 
البلديات قــانــون وتــعــديــل وخــدمــاتــهــم، الــنــاس  مصالح  تعطيل 
المجتمع  ــات ــس ــؤس م مــع ــاون ــع ــت ــال ب  2001 لــســنــة  (35) ـــم رق

البلدية، المجالس صــالحــيــات  وتــوســيــع ـــادة زي بــهــدف  الــمــدنــي 
وأكــد ـــر.  وآخ ــت  وق بين والــلــوائــح واألنــظــمــة القوانين  ومــراجــعــة 
المرورية االخــتــنــاقــات مشكلة معالجة ــى إل سيسعى ــه  أن زيــنــل 
خــالل مــن  األول، ـــــدوار ال ـــرب  ق حــمــد  مــديــنــة ــل  ــدخ م عــنــد  الـــحـــادة 
للسوق ــة  ــؤدي ــم ال والــمــخــارج ــل  ــداخ ــم ال تصميم  ــــادة  إع اقـــتـــراح 
ــع ــواق م فـــي ــة ــاري ــج ــت ال ــالت ــح ــم وال ـــــواق وزيـــادتـــهـــا، وبـــنـــاء األس
الخيرية الصناديق ــم ودع ــي، ــال األه احتياجات  لتلبية  مختلفة
لدعم واالســتــثــمــاريــة  التنموية الــمــشــروعــات تبني  على  بحثها 
في الــرمــلــيــة الــمــالعــب  بتحسين  سيهتم كــمــا الــمــحــتــاجــة،  ـــر  األس

ولفت الشباب. احتياجات لتلبية وتطويرها السكنية األحــيــاء
علمي ــز ــرك م ــاء  ــن ب ـــه ـــداف أه ــن ــي ب مـــن أن  ـــى  إل ــدي  ــل ــب ال ــح  ــرش ــت ــم ال
مكتبة وبــنــاء العلمية، وقــدراتــهــم الشباب مــواهــب بتنمية  يهتم 
صناعية وأخـــــرى والــبــنــات  للبنين ــة  ــاري ــج ت ـــة  ـــدرس وم ــة  ــام ع
عن ــة وإلــغــائــهــا ــدي ــل ــب ال ــض الــــرســــوم ــف ـــن خ ــن، فـــضـــًال ع ــي ــن ــب ــل ل
فــرص وفــتــح عليها، والــتــأمــيــن الــبــنــاء ـــوم  رس المحتاجة  ـــر  األس
الخدمية المشروعات في لالستثمار الخاص للقطاع االستثمار
الساعة حــتــى الــصــحــي حــمــد  مــديــنــة ــز ــرك م ــح  ــت وف والــتــرفــيــهــيــة، 

الليل. منتصف من عشر الثانية

الكثير وحققوا أدوا ما عليهم النواب المطوع:

«النواب» تشريعات يلزم الحكومة بتنفيذ الموسى: القانون ال
المحلية الشئون محرر - ^الوسط

تقع التي  الجسرة منطقة فــي الناخبين التقائه ــدى ل الموسى عبدالعزيز والمترشح  النائب أوضــح 
النواب مجلس صالحيات أن  الماضية  الجمعة يــوم مساء الشمالية المحافظة في الرابعة الــدائــرة ضمن 
بعد بها تأخذ  أن للحكومة برغبة؛  المقترحة التشريعات وأن والرقابة التشريعات  إصــدار في تنحصر
التي لــألســبــاب ــك ذل غير رأت إذا  بالتنفيذ  يلزمها ال الــقــانــون  وان وإمكاناتها ــا ــه أدوات وبحسب  دراســتــهــا 

السابق. المجلس إنجازات معددا واحدة. بخطوة يبدأ ميل مشوار األلف ان تراها، مردفا
مؤكدا السابق الــنــواب مجلس  إنــجــازات وعــن االنتخابات عن  المطوع عيسى النائب تحدث جهته  من 
وجدية مسئولية بكل عليهم ــا م وأدوا ــم ــدوره ب ملتزمين  المجلس عمر ـــوال ط ــوا ــان ك ــواب ــن ال زمـــالءه  أن 

المجلس. إلى إسقاط الذين سعوا البعض قبل من هناك تجاهل إعالمي كان ولكن وحققوا الكثير


