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االنتخابي يعنى بمتابعة الشأن يومي ملحق

المعيشي للمواطن الوضع متطرقًا إلى

المواطنين مشكالت لحل كافية دينار مليون 400 غازي:
الشيخ عادل عيسى - مدينة ^

في ــــازي غ فــريــد والــنــائــب  ــح  ــرش ــت ــم ال قـــال   ]
منطقته دائـــــرة ـــي ـــال أه نـــســـاء ـــع  م ــه  ــع ــم ج لـــقـــاء 
لـــدى إن ــــــد: األح ــــس أم ـــاء  ـــس م ــى  ــس ــي ع ــة  ــن ــدي ــم ب
من  ـــــرادات إي ــض ــائ ف ــار  ــن دي مــلــيــون   400 الـــدولـــة
مشيرا الــمــواطــنــيــن، مــشــكــالت جــمــيــع  ــل  ح ــه  ــأن ش
للمواطن المعيشي الــوضــع تحسين أهمية ــى  إل

االجتماعية. بتنميته لالرتقاء
ــي ــت ال الــمــواضــيــع أهــــم ـــن  م أن  غــــازي  ـــن  ـــل وأع
قبة ـــى إل وصـــولـــه ـــال ح فـــي حــلــهــا  ــى  ــل ع ســيــعــمــل 
مــشــكــالت ــث ــح ــب ل ــل لـــجـــان ــي ــك ــش ـــو ت الــبــرلــمــان ه
ــوط، ــق ــس ــل ل ــــة ــــل اآلي ـــن الــــعــــمــــال، والــــبــــيــــوت ـــك س

اإلسكانية. والمشكلة
السياسي الــشــارع  فــي يثار مــا على ــازي  غ ورد 
من ــق ــاب ــس ال ــي ــاب ــي ــن ال الــمــجــلــس تــمــكــن  ـــدم  ع مـــن 
نــافــيــًا ــن، ــي ــن ــواط ــم ال ـــى ـــازات إل ـــج ـــة ان تــحــقــيــق أي
بسبب بــذلــك ــواطــن الــم شــعــور ومــبــرراً األمـــر  ذلــك 
بالنقص ــور ــع ــش ال ـــى إل أدى مـــا ــع   ــري ــش ــت ال ـــطء  ب

التشريع. ذلك مالمسة لعدم الفراغ أو
انــتــظــرت ـــن  ـــري ـــح ـــب ال أن  ـــــى  إل ــــــازي  غ ولـــفـــت 
الكثير  ــاك ــن وه ــًا ــام ع  27 لــمــدة النيابي المجلس
خــالل وحــلــهــا فتحها  يــمــكــن ال  ــي ــت ال الــمــلــفــات  ــن  م

من بــهــا جــرى ومــا الــفــتــرة تــلــك لــطــول  قليلة  ـــام  أي
يستطيعوا ــم ل الـــنـــواب  أن  مــوضــحــا ـــاوزات،  ـــج ت

بينهم. وحدة وجود لعدم  أولوية  أية تنفيذ
لها ومـــا ــن ــك ــس ال مــشــكــلــة إلـــى  ــــازي  غ وتـــطـــرق 
في وحقوقهم ــه ــرت دائ أبــنــاء على سلبية ــار  آث مــن 
مؤكدا والمناسب،  الالئق  السكن على الحصول
بــكــاٍف، ــس  ــي ل ــق ــاب ــس ال ــس ــل ــج ــم ال أنـــجـــزه  مـــا  أن 
ــح ــرش ــت ــم وال ــا ــه ــرأس ــت ي ــة ــن ــج ــل ل ــي ــك ــش ــت واعــــــداً ب
لــحــصــر شـــويـــطـــر ـــدي فــــي الـــــدائـــــرة ذاتــــهــــا ـــل ـــب ال
يتعلق ـــا وم ــة ــي ــان ــك اإلس ــالت ــك ــش ــم وال ــات  ــب ــل ــط ال
تلك ســيــرفــع أنـــه ــداً ــي ــف م ــال، ــم ــع ال ســكــن  بمشكلة 

الوزراء. رئيس  سمو إلى المشكالت 
البطالة مشكلة  ــى إل التطرق  ــازي غ يغفل ــم  ول
والــجــامــعــيــيــن ــة الــعــامــة ــوي ــان ــث ــي ال ــج ــري ـــن خ م
ـــك ـــئ أول ـــر ـــص ـــح ل ـــة ـــن ـــج كــــاشــــفــــًا عـــــن تـــشـــكـــيـــل ل
العمل سلك ــي ف إلشــراكــهــم وتأهيلهم  العاطلين
لم كما المختصة، ــــوزارة  ال ــع م بــالــتــعــاون  وذلـــك 
المتقاعدين ـــاع أوض بتحسين  المطالبة يغفل
ــة ــاف إض ــم، ــه ــل ــاه ك ــى ــل ـــن ع وإســـقـــاط الـــقـــروض م
ال لــمــن اجــتــمــاعــي كــضــمــان مــبــالــغ  تخصيص  إلــى 
استعرضت ــم ث ومــن  الــنــصــيــب. ذلــك منهم  يملك 
عليها ــت ــب ــل غ الــتــي ــن ــه ــالت ــك ــش م ــاء  ــس ــن ال ــض  ــع ب

االنتظار. وطول اإلسكانية المشكلة 

(تصوير:محمدالمخرق) لقاءغازيبناخباتدائرته

سياسية... إلى تورط جمعيات تلّمح شخصيات

الناخبين تالحق والفتنة الطائفية مسجات
محمد - حيدر الوسط ^

مــوعــد  إعـــــالن ــد ــع ب وخــصــوصــا األخـــيـــرة الــفــتــرة  ـــي  ف كـــثـــرت   ]  
الشهر  مــن  25 فــي ــا ــراؤه إج المزمع والنيابية البلدية االنــتــخــابــات
مسجات مظاهرها أبــرز  ومن المتبادلة، الطائفية السلوكات الجاري
تستخدمها غالبا، المصدر  مجهولة  نصية  رســائــل ــي وه  «sms» ـــ ال
االستقطاب فــي وتسخيره الطائفي للتأليب وشخصيات جمعيات
بالتلون تتميز ــي ــت ال ـــر ـــدوائ ال فــي ــا ــوص ــص وخ الــبــحــت  ــي  ــاب ــخ ــت االن

المذهبي.
الــوحــدة  تستهدف ـــح، واض طائفي ــون ل ذات نصية ــل ــائ رس إنــهــا    
شبابي ســلــوك أنــهــا البعض ــرى  ي حين  ــي وف الصميم،  ــي  ف الوطنية 
أطـــراف ــات ــج ــس ــم ال لــعــبــة ــى ــل ع الــقــائــمــيــن أن  آخـــــرون  يـــرى  ــش  ــائ ط
وهو واحـــد ــدف  ه يجمعها ولــكــن متقاطعة وأحــيــانــا ــرة  ــؤث وم كثيرة 
تقارير ـــرت وذك الــواحــد. الشعب  ــاء  ــن أب بين الطائفي  الــحــس  تذكية 
مصدر هــي  الــســمــراء- الــقــارة أقصى  فــي بعضها شــركــات- أن  سابقة 
اتــجــاهــات ذات مختلفة شــخــصــيــات ــن م ــال ــن ت ــي  ــت ال ــل  ــائ ــرس ال ـــذه  ه

المسجات. هذه أصحاب لمخططات مخالفة
ــذه  ه ــــــزداد ت االنـــتـــخـــابـــات ــد ــوع ــم ــــدء الـــعـــد الـــتـــدريـــجـــي ل ــــع ب  وم
الــمــؤســســات ـــــزال والت ـــوة، ـــط وس ــة وانــتــشــارا ــون ــخ ــات» س ــج ــس ــم «ال
المتكررة التصريحات رغــم على السلوكات  لهذه متجاهلة الرسمية
ــات. ــاب ــخ ــت االن ســـالمـــة ــى ــل ع ــة ــرف ــش ــم ــا ال ــي ــل ــع ــة ال ــن ــج ــل لــمــســئــولــي ال
بعض تـــورط ـــى إل ـــط» ـــوس «ال استطلعتها شــخــصــيــات  ألــمــحــت  ـــد  وق

الطائفية. المساجالت هذه في والسياسية الجمعيات الدينية

المسجات لهذه كبيرة اجتماعية النجار:آثار
بــاقــر ــن ــري ــح ــب ال ــة ــع ــام فـــي ج ــة ــي ــاع ــم ــت ــوم االج ــل ــع ــول أســـتـــاذ ال ــق ي
لها ــط ــط ــخ م ــة ــي ــف ــائ ــط ال ــات  ــج ــس ــم ال ــة ــأل ــس م أن  ــد  ــق ــت أع «ال  الـــنـــجـــار: 
الــطــائــفــي ــون ــك ــم ال ــن ــك ول ــم، ــي ــظ ــن ــت ـــال مـــن الــتــنــســيــق وال ــو ع ــح ــى ن ــل ع
كريمتين طائفتين ــن م المتشكل البحريني المجتمع ــن م جــزء ــو  ه
األطـــراف كــل ــى إل بالنسبة الطائفي والــمــكــون مختلفة، ـــراق  أع ــن  وم
األخـــرى الــعــنــاصــر عــلــى  يغطي عنصر وهـــو مــهــم  اســتــقــطــاب  عنصر 
بعض ــى  إل بالنسبة ومــهــم  المترشح، اختيار عملية تتطلبها الــتــي 
لتصرف استقطاب ــال ح تخلق ألنها الطائفي الحس إثـــارة ـــراف األط
وعــن الــمــتــرشــح ــاءة ــف ك ــي ف الــنــظــر وعـــن ــج  ــرام ــب ال مناقشة  ــن  ع ــرد  ــف ال
الــذي الــعــام العاطفي  االنــفــعــال  ضمن فيندفع عقله، تحكيم  إمــكــان 
لألسف و  الــفــرز(...) مــن ــاال ح تخلق لذلك  ونتيجة الجماعة يجتاح 
هــذه يستخدمون  ـــذي  ال ــت ــوق ال ــي ف السياسيين ـــؤالء  ه إن  الــشــديــد 
لفترات الــنــاس عند تبقى فإنها مــحــددة أهـــداف تحقيق بغية  الــطــرق 
المقبل التشريعي المجلس في المشاركة القوى على ولذلك ــول، أط
تحرم الــتــي الضابطة  القوانين مــن مجموعة  ســن بــاتــجــاه تــدفــع  أن 

االنتخابية». العملية والطائفة والعرق في الدين استخدام
ويفترض  مجتمع نــتــاج  ــي ه الــمــمــارســات هــذه  بــأن الــنــجــار  ويــقــر    
والتحديث التعليم ــل ــوام ع بفعل للتغيير خضع المجتمع ــذا ه أن 
عند حيا  الطائفي الحس  إلــهــاب مصلحتها مــن جماعات هناك ولكن 
ولكن ــات، ــاب ــخ ــت االن كموسم معينة أوقـــات ــي ف واستفحاله  ــــراد  األف

تتطلب فالمسألة مسجا، يرسل  شخص على  تسيطر كيف الــســؤال:
أن يمكن المختلفة ــــراف  األط أن  مــوضــحــا » يجرمها  تــشــريــع ـــود  وج
مجموعة ستدخله ــذي ال الــقــادم المجلس فــي  المسائل ــذه ه تحتوي 
محصورا ــن ــوط ال ـــرون ي ال ــن ــذي وال الطائفتين، كلتا ــن م الــعــقــالء  ــن  م

للجميع. وطنا يرونه وإنما الضيقة الدائرة هذه في

مريضة نفوس من تنطلق مسجات النعيمي:
والمترشح  للتغيير الوطنية القائمة رئــيــس يعّلق جانبه ــن  م   
النعيمي عــبــدالــرحــمــن الــمــحــرق  محافظة ــن م ــة  ــع ــراب ال الـــدائـــرة  ــن  ع
في ـــاق) ـــوف ـــل(ال ـــي وك بـــأنـــه ــات ــج ــس ــم ــض هــــذه ال ــع ــه ب ــت ــم ــه الـــــذي ات
من وتــحــذر السنة  تؤلب  التي  المسجات كثرت  لقد  » قــائــال:  المحرق 
وهــذه السنة،  ــراق ــت الخ مخطط وجــود وتــدعــي ــاق ــوف ال مــع  التحالف 
يشعروا أن يجب ومــواطــنــون واحـــد ــن  وط فهناك مريضة، نفسيات 
أال وأتــمــنــى مــضــرة المسجات  ـــذه وه واحـــد، وطــن  إلــى  ينتمون  أنــهــم 
في الــوطــنــيــة ــدة ــوح ال ــن  ع يــتــحــدثــون مترشحين  ــن  م منطلقة  تــكــون 

عكس ذلك». يمارسون الوقت الذي
أصحابها  ــى إل مسيئة نصية ــل ــائ رس ــاك ــن «ه النعيمي ويضيف    
وطنية شــخــصــيــات مــن ــل ــائ ــرس ال ـــذه ه تنطلق أن  يــمــكــن  فــال  أصــــال، 
تستخدم شخصيات من وإنما المواطن خدمة األســاســي برنامجها

من المواطنين وتــخــوف ــر آخ على  ــرف  ط لتحريض  والطائفة الــديــن 
أن يمكن ال ــب  ــاذي أك على  ترتكز أنــهــا الــمــؤســف ومــن بعضا  بعضهم 
والــتــي ـــدي ض مــوجــهــة  رســالــة نــص  فــي كــمــا  مــواطــن  أي  مــن  تنطلق 
سلمان خيمة ــي ف عــفــان ــن ب عــثــمــان  ســيــدنــا ــن  ع تــحــدثــت  إنــنــي  قــالــت 
ــق ال ـــم ول ــر ــق ص بـــن ــان ــم ــل ـــى خــيــمــة س ــــب إل ـــا لـــم اذه ــر، أوال أن ــق بـــن ص
كبير بــاحــتــرام ينظر ال مسلم هــنــاك ليس  ـــر اآلخ واألمـــر ــاك،  ــن ه كلمة 
بمقدساتنا ــزج  ن أال المفترض  ــن  وم واألئــمــة والصحابة الــرســول ــى  إل

صغيرة». أهداف لخدمة

للبلد تدمير هذا الشمالن:
السادسة  ــرة  ــدائ ال عــن المستقل النيابي المترشح شــن وبـــدوره    
على كــبــيــرا هــجــومــا الـــشـــمـــالن ـــالن ـــم ش الــعــاصــمــة  ــة  ــظ ــاف ــح م فـــي 
تدمير هـــذا إن شـــك «ال  الــشــمــالن: ــــال وق ــات ــج ــس ــم ال هـــذه  مـــروجـــي 
ــد واح جــســد ــة ــن وس شيعة ــن ــح ون سلبيا مــــردوده ــون  ــك ــي وس للبلد، 
التفريق ــى إل ــدة ــاه ج تسعى الــتــي الــشــائــعــات ــى  إل ننتبه  أن  ويــجــب 
نــتــكــاتــف ضد بــلــد واحــــد يــجــب أن ـــل ــن أه ــح بــيــن الــشــعــب الـــواحـــد ون
تخدم ــن ول الوطنية ــدة ــوح ال تسقط أن تــريــد  الــتــي ــات  ــاه ــج االت ــذه  ه
مضيفا» بتلهف»  ينتظرونها الناس  كان التي  الديمقراطية المسيرة 
يــدمــروا أن ــدون ــري ي مستفيدين وجـــود ــوال ل تكن  لــم المسجات  وهـــذه 

وزارة أن  أعتبر لكنه ، ويقسموها»  البلد ويــفــرقــوا  الوطنية اللحمة 
وتــوظــيــف الــكــلــمــة ــة ــري ح ــدام ــخ ــت اس تــضــبــط أن  تستطيع  ال  ــــالم  اإلع
بخير يــبــشــر وال ــزع ــف م ـــيء ش ــذا ــه ف ســيــئــة، ألغــــراض  الــتــكــنــولــوجــيــا 

ومنتبهين». واعين نكون أن ويفترض

الوطن عن خارجون المسجات مروجو العربي:
ــة  ــع ــام ج فـــــي ــــة ــــي ــــالم اإلس الــــعــــلــــوم أســـــتـــــاذ  ــــــرى  ي ــــــك  ذل ــــــى  إل   
المحرق محافظة  ــي ف الــخــامــســة  الـــدائـــرة  ــن ع والــمــتــرشــح  الــبــحــريــن 
ـــردي، ف ــوك ــل ــس ب ــــدأت ب ــات ــج ــس ــم ال ـــذه ه أن  ــي  ــرب ــع ال ــي  ــاج ن ــخ  ــي ــش ال
فبعض االنــتــخــابــات،  ــم ــوس م فـــي ظـــاهـــرة ــف  ــألس ل ــت  ــح ــب أص لــكــنــهــا 
مصلحة ــدم ــخ ي ــئ ــي ــس ال ـــوب ـــل األس ـــذا ه أن ــدون  ــق ــت ــع ي الــمــتــرشــحــيــن 
وقلة الــعــقــل  ضــعــف سببه  ــاد ــق ــت االع ـــذا وه طــائــفــة مــقــابــل  ــي  ف طــائــفــة 
جل أن ــرى ت ولــذلــك الصحيحة بالمسئولية ــاس ــس اإلح وفــقــد العلم 
صــغــار ـــن م أو الـــســـن صـــغـــار ـــن  م ـــم ه ــل  ــائ ــس ــم ال بـــهـــذه  ــرك  ــح ــت ي ـــن  م
بهم ونــقــصــد ــر ــغ ــائ االص أنــهــم  عليهم ينطبق الــحــالــيــن وفـــي  الــعــقــول 
عن  ــت ــرج خ مــا إذا  خــطــورتــهــا يــــدرك  وال  ـــــور،  األم ــب عــواق ــدر  ــق ي ال  مــن 

المستقيم». الصراط
رسائل  كــانــت  ـــواء س ـــور األم هــذه  ــد ض «نــحــن ــال: ــائ ق الــعــربــي  وزاد    
أحــد مصلحة ــدم  ــخ ت ال ــذه  ــه ف ــــرى، أخ ــرق  ــط ب ــل ــائ رس أو  ــف  ــات ــه ال ــي  ف
ــذي ال للمواطن  مخلص  وغــيــر  ــده ــل وب لدينه مخلص غير  كــان إذا  إال 
أوجهتها ــا ــدره ــص م يــكــن ـــا أي ــل ــائ ــرس ال ـــذه ه ألن  ــه،  ــح ــرش ي أن  ــد  ــري ي
إلــى إال تــــؤدي  ال فــإنــهــا بمسميات تــســمــى  ومــهــمــا إلــيــهــا  ــو  ــدع ي أومــــن 
ــــق صف ــب وش ــع ــش ـــف ال ص ــــق وش ـــــة ـــف األم ـــق ص ـــو ش ـــــد ه ــــر واح أم
يبين كــمــا أيــضــا الــقــتــل ــن م ـــد واش ــن الــقــتــل الــجــمــاعــة، والــفــتــنــة أكــبــر م
شعبيته يبني أو لنفسه ـــروج ي ـــذي ال والــمــتــرشــح العظيم  الــقــرآن 
الخيانة ــاب ب مــن األمـــر بــدايــة  مــن ــل  دخ قــد الــشــعــارات ــذه  ه مثل  على 
يكون أن ــد ــري ي فكيف ــه، ــت وأم ــه ــن ووط ــه  ــت وألم ولــديــنــه ــه  ــول ــرس ول هللا 

دخوله. بعد مصلحا

كارثة ستخلق الطائفية المناكفات الحداد:
الثانية  ـــرة  ـــدائ ال عــن الــوطــنــيــة الـــوحـــدة قــائــمــة  ــح  ــرش م ويــشــدد     
في ــوب ــل األس هــذا رفــض على ــداد ــح ال سمير  العاصمة محافظة  ــي  ف
قبل مـــن مــنــظــم أو ــــردي ف بــهــدف كـــان ــــواء س ــة  ــي ــاب ــخ ــت االن الــدعــايــة 
الوتر على يلعبون ـــراد أف هــنــاك  ـــزال الي موضحا: سياسية. جمعية 
الطائفية المناكفات فــي  ســاهــم إذا المقبل المجلس ولــكــن الطائفي 
شعبنا  أبــنــاء ولــكــن  ـــوات(...) ـــن س  4 لــمــدة كــارثــة فــي سيتسبب فــانــه 
جــمــاعــات أو ــــــرادا أف ــة ــي ــف ــائ ــط ال ـــــروح ال إلــــى  ــوا  ــق ــزل ــن ي أن  ـــن  م أوعــــى 
إلى المترشحين ــال ــص إلي مــعــيــارا ــاءة ــف ــك وال الوطنية وسيعتمدون 
على  تقع  ال المسجات ــذه ه مكافحة  مهمة أن مــؤكــدا الــبــرلــمــان» قبة 
الوطن يمثلون الــذيــن  المترشحين  دور هــو إنما فقط، اإلعـــالم وزارة 
خــالل ــن م الــطــائــفــيــة ــن ع بأنفسهم ــأوا ــن ي أن  عليهم  ــب  ــج وي جميعا 
المجتمع ومؤسسات الحكومية ولألجهزة مردفا المسجات. رفــض
أن عليها ــي ــت ال السياسية الجمعيات إلـــى ــة ــاف ــاإلض ب دور  الــمــدنــي 

الصميم». في الوطن تضرب التي الطائفية النزعة ضد تتحد

هواتفنا؟ على أرقام تم الحصول كيف ناخبون:

«sms» خالل من فعالياتهم يعلنون مترشحون
- علي العليوات الوسط ^

على دأبــــوا متنفذين مترشحين بـــأن الــمــحــافــظــات مختلف ــي ف الـــدوائـــر ــن  م عـــدد  ــي  ف نــاخــبــون  ـــاد  أف  ]
«الوسط»ليبدي إلى  اتصل الــذي  المواطنين احد وقــال النقالة، هواتفهم إلى  (sms) نصية رسائل ــال إرس
عن لــإلعــالن النقال هاتفه على يومي بشكل نصية رســائــل ــال ــإرس ب المترشحين ــد أح قيام  مــن  انــزعــاجــه 
رسائل   5 مــن أكثر اتسلم أن المعقول مــن ــل «ه ـــاف وأض االنتخابية، خيمته فــي ينظمها التي الفعاليات 

24 ساعة؟».  من في أقل نصية
يكن لــم ــك ذل أن غير النصية الــرســائــل يــرســل الـــذي الهاتف بــرقــم ــال  ــص االت ــت  ــاول «ح الــمــواطــن  ـــح  وأوض
على موقع ــالل خ مــن  ــرة ــدائ ال فــي الناخبين هــواتــف أرقـــام على ترسل الــرســائــل  ــذه  ه أن  واكتشفت  ممكنًا، 

الناخبين. على أرقام هواتف حصول المترشح من كيفية االنترنت». وأبدى استغرابه شبكة
تتضمن للناخبين كشوفًا المترشحين سلمت االنتخاب  سالمة على لــإلشــراف العليا اللجنة وكــانــت
الكشوف خلت  فيما الشخصية، أرقــامــهــم  عــن فضًال فيها يقطنون التي السكنية والمجمعات أســمــاءهــم 

بالناخبين. الخاصة الهواتف وأرقام التفصيلية العناوين من
السياسية الجمعيات إحـــدى بــتــزويــد االســتــطــالع ــز ــراك م ــد أح ــى إل ــام ــه االت ــع  ــاب أص الــمــعــارضــة  ــه  ــوج وت
ستدعم التي االنتخابية الــدوائــر في يقعون الذين للناخبين النقالة الهواتف بــأرقــام اإلســالمــي» «التيار 

عليها. محسوب مترشح الجمعية هذه فيها

الصحية للترويج المراكز مترشحون يستغلون
علي - علياء الوسط ^

ــن م ـــــط» ـــــوس «ال عـــلـــمـــت   ]
ــض ــع ب أن مـــطـــلـــعـــة  مـــــصـــــادر 
ـــوا ـــدم ـــخ ـــت ـــن اس ـــي ـــح ـــرش ـــت ـــم ال
الدعاية ــي ف الصحية الــمــراكــز
مــن ـــم، ـــه ـــس ـــف ـــة ألن ـــي ـــاب ـــخ ـــت االن
ـــن ـــرددي ـــت ـــم ـــة ال ـــق ـــالح خـــــالل م
سكنة مـــن  وخــصــوصــًا عــلــيــهــا 
ـــى إل ـــة ـــع ـــاب ـــت ـــات ال ـــع ـــم ـــج ـــم ال
بترشيح وإقــنــاعــهــم  دوائـــرهـــم 
إدارة ـــر  ـــدي م ـــى ـــف ون ــــم.  ــــده أح
بــــــوزارة الــــمــــراكــــز الـــصـــحـــيـــة
علمه بوجيري  محمد الصحة 
الممارسات، هذه مثل بحدوث
ــــــــط» ــــــــوس ـــــــــ «ال وصـــــــــــــرح ل
ـــــأن الــــدعــــايــــة االنـــتـــخـــابـــيـــة ب
بها مسموح غير للمترشحين
والدوائر الصحية، المراكز في
«المراكز إن  وقــال الحكومية.
ــر ــي ــوف ــت ل الـــصـــحـــيـــة وضــــعــــت
ــة ــي ــح ــص ال ـــة ـــاي ـــرع خــــدمــــات ال

العالجية ــات ــدم ــخ وال ــة ــي األول
أفــــــراد ــــة لـــجـــمـــيـــع ــــي ــــائ ــــوق وال
أحقية عـــدم ـــد وأك الــمــجــتــمــع»،
اســتــغــالل الــمــتــرشــحــيــن فــــي
ألغــــراض ــة ــي ــح ــص ـــز ال ـــراك ـــم ال
ليست ألنها ألنفسهم؛ الدعاية
ــــاف وأض الـــمـــكـــان الـــمـــنـــاســـب.
هناك أن عــرفــت «إذا بــوجــيــري

صحي مـــركـــز أي يــســتــغــل ـــن  م
فسأصدر االنتخابية  للدعاية
وإذا ـــم ـــه ـــراج ـــإخ ب ــات  ــم ــي ــل ــع ت
ــح ــرش ــت م أي لـــصـــالـــح ـــت  ـــرف ع
ــح ــرش ــت ــم ال ــم ــل ــأك ــس ــون ف ــل ــم ــع ي

. « لمعني ا
رئـــيـــس مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال
الــمــراكــز ــي  ف الطبية ــات  ــدم ــخ ال
ـــن ـــي ـــس ـــح ـــدال ـــب ــــة ع ــــي ــــح ــــص ال
ــى ــل ع ـــي إنــــــه «يــــجــــب ـــم ـــج ـــع ال
ــالل ــغ ــت ــن عــــدم اس ــي ــح ــرش ــت ــم ال
الدعاية ــي ف الصحية الــمــراكــز
ـــك ذل فـــــي ألن  االنــــتــــخــــابــــيــــة؛ 
ـــح وأوض ــون»، ــان ــق ــل ــًة ل ــف ــال ــخ م
االنـــتـــخـــابـــيـــة ـــة  ـــاي ـــدع ـــل «ل أن 
استعمال فيما ينظمها قانونًا
والـــدوائـــر ــة ــي ــح ــص الـــمـــراكـــز ال
ــــة ــــاي ــــدع الــــحــــكــــومــــيــــة فـــــي ال
ــة ــاي ــدع ال فـــي ــي الـــعـــدالـــة ــاف ــن ي
ـــوض ـــرف م ـــــو ـــة وه ـــي ـــاب ـــخ ـــت االن
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