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للمترشحين دعمًا األصوات شراء في ينشطن المنامة نساء

صوتها! شراء نظير دينارًا 50 تطلب عجوز
- علي العليوات ^الوسط

 60 الـــبـــالـــغـــة ـــوز ـــج ـــع ال تـــجـــد  ــــم  ل  ]
العاصمة وســـط ــي ف تقطن ــي ــت وال ــًا  ــام ع
مبلغ تطلب أن ــن م ضــيــر أي ــة) ــام ــن ــم (ال
لصالح  صــوتــهــا ـــراء  ش نظير ديـــنـــاراً   50
ــــك مع ذل ويـــتـــرافـــق ــن، ــي ــح ــرش ــت ــم ــــد ال أح
ــالت االنــتــخــابــيــة ــم ــح ــة ال ــون ــخ ازديـــــاد س
اســتــعــداداً   2006 ــان ــم ــرل ب لــمــتــرشــحــي
تشرين  نوفمبر/  25) االنتخابات ليوم

الجاري). الثاني
ــدف ــه ــم ال ــل ــع ت ــن ــك ـــم ت ــك الــعــجــوز ل ــل ت
ـــارة زي وراء يتخفى ـــان ك الــــذي الــمــبــطــن 
ــالل ــا خ ــه ــزل ــن ــم ـــن الـــنـــســـاء ل ــة م ــوع ــم ــج م
بالحديث ــدأن ب إذ المقبلة، القليلة ــام األي
وأحــوالــهــا الصحية  أوضــاعــهــا  ــن  ع معها 

أحــد ـــأن ب أخــبــرنــهــا  ــم ث ـــن  وم المعيشية، 
ويسألها الــســالم لها  يبعث المترشحين
طويل ــث ــدي ح ــد  ــع وب ــا، ــه ــات ــاج ــي ــت اح عــن 
العجوز تلك مــن النسائي» «الــوفــد طلب 
وبــطــاقــتــهــا ــا ــره ــف ــــواز س ــى ج ــل االطـــــالع ع
بما بــمــكــافــأتــهــا ووعــدنــهــا  الــشــخــصــيــة، 
االنتخابات يــوم صــوتــت  حــال ــي  ف تــريــد 
تلك الــعــجــوز  فانتهزت الــمــتــرشــح، لــذلــك 
ــارا  ــن دي  50 مبلغ منهن لتطلب الــفــرصــة
في «مـــا مـــن بـــاب ــل هـــذه الــخــدمــة، ــاب ــق م

ببالش». شي
العجوز تــلــك مــنــزل ــن ع بــعــيــداً ولــيــس 
محافظة فــي الثانية ــرة ــدائ ال فــي ــع  ــواق ال
ــاء ــس ــن ـــن ال ــط أعــــــداد م ــش ــن الــعــاصــمــة، ت
من المترشحين ــد  أح على المحسوبات

لمنازل مــكــوكــيــة بـــزيـــارات ــام  ــي ــق ال خـــالل 
ــاء ــس ــن ال ـــداف ـــه ـــت ـــي الــــدائــــرة، واس ـــال أه
أســالــيــب ــدام ــخ ــت واس ــة األولـــــى، ــدرج ــال ب
ـــل اســتــمــالــة أصــواتــهــن الــتــرغــيــب مــن أج

مترشحهن. لصالح
ـــــرة ـــــدائ ال ـــد ـــع ـــق ويـــتـــنـــافـــس عـــلـــى م
من: ــل ك العاصمة محافظة  ــي ف الثانية
الـــحـــالـــي)، ــــب (الـــنـــائـــب ـــن رج ــى ب ــس ــي ع
خليل ــض، ــري ــع ال عــلــي ـــرزوق، ـــم ال خليل 
ـــداد، ـــح ال ــر ــي ــم س ـــــوار، ريــــاض ضــيــف، س
ــاك، ــم ــس ال جــمــيــلــة ــز الــغــتــم، ــزي ــع ــدال ــب ع
العوضي، مصطفى الحلواجي، عــدنــان
ومحمد ــوي ــوس ــم ال ــد ــاج م قــراطــة، ــد  ــم أح

العرادي.
ــة ــي ــاس ــي س ـــــوى ـــًا، تــــبــــدي ق ـــي ـــاس ـــي س

ــرة ــاه ظ ــار  ــش ــت ان ــر ــؤث ي أن  مـــن  ــا  ــه ــاوف ــخ م
الناخبين، توجهات على ــوات األص شراء
العملية نــزاهــة عــلــى بــالــتــالــي ــر  ــؤث ي مــا 

االنتخابية.
ــب قـــانـــون مــجــلــســي الــشــورى ــس ــح وب
تزيد ال ــدة م بالحبس يعاقب والـــنـــواب،
 500 تــتــجــاوز  ال  ــة ــرام ــغ وب ــر  ــه أش  6 عــلــى
من العقوبتين، هاتين  بــإحــدى  أو ديــنــار
بتقديم االنــتــخــابــيــة ــة  ــاي ــدع ال خـــالل  قـــام 
نقدية ــدات ــاع ــس م أو ــات ــرع ــب ت أو  هــدايــا 
ــع، ــاف ــن ــم ال مــــن ذلـــــك غـــيـــر  أو  ــة  ــي ــن ــي ع أو 
طبيعي شــخــص  ـــى إل بتقديمها يــعــد  أو 
ــورة ــص ب ــــك  ذل ــــان ك ـــــواء س ـــاري  ـــب ـــت اع أو 

بواسطة الغير. مباشرة أو

انتخب ثم استخر... ثم فكر...

االنتخابي «قسمها» ليحل دين عالم إلى تلجأ ناخبة
التاجر زينب - الوسطى المحافظة ^

خافيًا السيدتين بين الجانبي الــحــديــث يكن ــم  ل  ]
ــت ــان ك ــة ــص ــق ــال ف ــس بـــالـــقـــرب مـــنـــهـــمـــا... ــل ــج ـــن ي ــى م ــل ع
عالم واســتــشــارت ــارت ــت واح السيدة حلفت لقد مثيرة!! 

ولماذا حلفت؟! ماذا على دين... لكن،
األحـــاديـــث تــكــثــر ــة، ــي ــاب ــخ ــت ــم االن ــي ــخ ــس ال ــي ــوال فـــي ك
الــعــنــصــر ــا ــه ــي ف ــق ــب ــس ال ــب ــص ــة الـــتـــي يـــنـــال ق ــي ــب ــان ــج ال
بالمحافظة الــخــيــم تــلــك  إحــــدى فــفــي طــبــعــا،  الــنــســائــي 

ناخبتين بــيــن شــيــق ــث  ــدي ح دار ـــس أم ــاء  ــس م ــى  ــط ــوس ال
ليحل ديــــن  عــالــم  إلــــى ــا ــه ــوئ ــج ل إلــــى  إحـــداهـــمـــا  ـــــارت  أش
أحد لزوجة قسًما قطعت بعدما «العويصة» مشكلتها
الزوجة من بإصرار بترشيحه دائرتها في المترشحين
تيار إلـــى والنــتــمــائــه ــه ــاءت ــف ك ــدم  ــع ل منها  ــاع  ــن ــت اق ـــدم  وع
ثم فيه تستشير أن  بالناخبة حــري أمــر لتيارها، مغاير
عالم بــاســتــشــارة ضالتها ــى إل ــرا ــي أخ لتهتدي  تستخير 
بالصوم نصحها أن إال ــن ــدي ال عــالــم ــن م كـــان ومـــا  ـــن.  دي
األكــفــأ تـــراه  ــن م وتــنــتــخــب الــقــســم ــن  ع لتكفر  أيـــام  ــة  ــالث ث

ضمير. تأنيب دون من
هــــذا الـــحـــد بل ــد ــن ع ــــــات الــنــاخــبــات ــف دردش ــق ولــــم ت
اإلعالنية بالبهرجة  أسمينه ــا م انــتــقــاد ــد ح إلــى  تــعــدت 
ــداء ــت اب ــورا ــث ــن ــاء م ــب ه ــدر ــه ت ــي ــت ـــــوال ال االنــتــخــابــيــة واألم
في ـــــل األك صـــنـــوف ــــى إل ـــــوال ــــات وص ــــالن ــم اإلع ــج ـــن ح م
فيها ــة ــدم ــخ وال الــخــيــم  حــجــم عــن فــضــال  ــات»  ــه ــي ــوف ــب «ال
مــشــاركــة ضــــرورة مــقــتــرحــات ــا، ــه ــراء أولــــى ب ــق ــف ــي ال ــت ال
صنوف ــداد  ــإع ب مترشحيهن  دعــم ــي ف المنطقة  ــدات  ــي س

النسائي. والتنظيم في القسم منطقةاألكل من احمد عبدالرحمن المواطن
الــمــواطــن ــح ــأرش س ـــال: مــديــنــة عــيــســى، ق
الشعب سينفع  والــذي دينه في الصالح
االنتخابات أن مفيدا الطيب، البحريني
وان وعيا  أكثر البحريني المواطن جعلت 

والمنتخب. الناخب على تأثير له صوتي

منطقة مــن عرفة  عــبــداهللا  احمد الــمــواطــن ــال  ق
يعبر االنتخابات  في الترشيح إن عيسى مدينة
أن مضيفا والمواطنين، الوطن  إلى االنتماء عن 
صاحبة الجهات إلى المواطنين صوت توصيل
هو لتحقيق طموح ورغبات المواطنين، القرارات
بالحياة يــزداد  للوطن المواطن حب أن موضحا
القوانين وتعديل المواطنة وتعزيز الديمقراطية

للمواطن. المعيشي المستوى ورفع

قالت العجالن فتحية والشاعرة المواطنة
إليها: االنــتــخــابــات تعنيه عما لها بــيــاٍن فــي 
جديدا...وتشريع وطنا  تعني  االنتخابات

المقبلة. لألجيال وأفراحا أفضل، نظام

المال عبداهللا ^ الوسط-

الدعائية إعالناته طالت جميع معادية حملة «طحنون» إلى المترشح تعرض ]
طحنون مفاجأة إلى المضادة  الحملة سبب كثيرون وعزا للتخريب،  تعرضت إذ
أنه وخصوصا الــشــوارع، في االنتخابية إلعالناتهم ومزاحمته للمترشحين
وشعاره االنتخابي برنامجه  لقراءة توقفوا الذين المارة من كبير  باهتمام حظي

لطحنون». والوطن للوطن «طحنون
للمسرحية الدعاية في نجحتا لإلنتاج الفني أبناء القدس والفجر أن فرقة ويبدو
في  الجاري  الشهر من   17 في  األول  عرضها ليكون الترتيب  تم  التي الفكاهية
في  و23  و22 و21،  و19،  في18،  عروضها وستتواصل (المنامة)،  العاصمة
صالح النبيه  وجزيرة والسنابس الدير  وقرية  علي  جد منطقة و كرباباد مناطق 

التوالي. على
يمثل ال «طحنون بأن الساعاتي محسن المسرحية على العام وصرح المشرف
وضع على األضواء  تسلط فكاهية شخصية مجرد فهو طائفة، أوأية مترشح أي
وغيرها». والرشا  الشريفة أوغير الشريفة والمنافسة االنتخابات، في الشارع
فإن بالمنع،  معلومات على  يحصلوا  لم المسرحية على  القائمين  أن رغم وعلى 

إزالة إعالناته! وخصوصا مع النور يرى لن «طحنون» إلى أن التوقعات تشير

قوي! مترشح إلسقاط معادية حملة طحنون»... «ال تنتخبوا

احتفالية تظاهرة إلى تتحول المحرق» «خامسة خيام
حيدر آل محمد - المحرق محافظة ^

ساحات ــدى إح في االنتخابية  الخيام عــدد وصــل  ]
خيم   7 إلــــى  الــمــحــرق  ــة ــظ ــاف ــح ــم ل ــة  ــس ــام ــخ ال الــــدائــــرة 
للمترشحين بــعــضــا بعضها ــع م مــتــقــاربــة انــتــخــابــيــة 
الخيم ــذه ه وتشكل المقبلة، النيابية االنتخابات فــي

ليلية. احتفالية تظاهرة الدائرة أهالي بحسب
مــوقــع أن ــة ــس ــام ــخ ال الــــدائــــرة ـــي  ف ـــي  ـــال األه ـــد  ـــؤك وي
لــيــلــيــًا لــلــســيــارات  ـــًا ـــام الــخــيــم االنــتــخــابــيــة يــشــكــل ازدح
لــلــســاحــة، ــة ــق ــالص ــم ال ـــوارع ـــش ــرب مـــن ال ــق ــال ـــارة ب ـــم وال

بــنــاء ــروع ــش ــم ل مــخــصــصــة ســاحــة ـــي  ف ــم  ــي ــخ ال ــع  ــق ت إذ 
من ــرب ــق ــال وب ــر ــاه م ــو ب ــة ــال ــع شـــرق ح ــق مــســتــوصــف وت
الــمــتــرشــحــيــن مـــن لــســبــعــة  وهـــي  ــي،  ــل ع بـــن  آل  مــجــلــس 
اإلسالمي“ ”المنبر  قمبر وسامي الجالهمة صــالح وهــم
ــي“، ــن ــوط ال ”اإلخــــاء اهللا أمـــر  ــــوب وأي ـــواري،  ـــك ال وســمــيــر 

البلوشي. ووحيد شلتاق وخالد المضحكي وفهد
ــاق“ ــوف ”ال شويطر  محمد المترشح خيمة  تقع فيما 
وتــقــدر ـــــاص، خ مــلــك  أرض  ــــي وه الــخــيــم  مـــقـــابـــل   ـــي  ف

له. المقابلة الخيم من خيم 3 بمساحة مساحتها 

لعدد ـــد  واح مــكــان  ــي ف ــاع ــم ــت االج هــذا ــي  ــال األه ــدر  ــق وي
لــيــلــيــًا ــًا ــي ــال ــف ــت اح ــن ويـــعـــدونـــه عـــرســـًا ــي ــح ــرش ــت ــم مـــن ال
نفتقدها ــي-  ــال األه بعض -بحسب ـــواء األج لهم،فهذه
ــه أن أخــــر رأى ــا ــم ــي ف ـــة، ـــادي ـــع ال ـــــام  األي ـــن  م ــر  ــي ــث ــك ال ـــي  ف
فيما ــة  ــي ــاب ــخ ــت االن الـــبـــرامـــج تــنــظــيــم عــمــلــيــة  ـــن  م ـــد  ب ال 
ــذه ه فــي ــم ــاره ــق م ــوا ــص ــص خ ــن الــمــتــرشــحــيــن الــذيــن ــي ب
أخـــرى، ــع م خــيــمــة  فــعــالــيــة ــارب ــض ــت ت ال  لــكــي  ــة،  ــاح ــس ال
ــات ــي ــال ــع ف كـــل ـــروا ـــض ـــح ي أن  يـــحـــبـــون  ــــي  ــــال األه وكــــل 

. لخيم ا

الــثــانــيــة الـــدائـــرة مـــن عــبــدالــلــطــيــف أم  ــت  ــب ــال ط
مسكن وبــنــاء توفير بأهمية  المحرق بمحافظة
العائلة احتياجات تلبي التي بالمواصفات يتمتع

في الوحيدة هي ليست التي كعائلتها البحرينية
الوضع من تعاني كثيرة  أسر توجد  بل الدائرة
بما الــخــاصــة  مساكنها  ــي  ف ــه ــردي ت ومــن  نفسه 

حد على الــكــجــرة)-  االســكــان شقق  ) بـــ  يعرف 
تعبيرها.

البطالة ان الى  عبداللطيف ام اشــارت  بينما
اشغال توجد  فال المنطقة شباب بين  متفشية

مطالبة المعيشية االحتياجات أبسط تغطي ألن  تكفي وال زهيدة فاألجور توافرت وان
من الشوارع في التسكع من بدال مفيدة بأشياء اوقاتهم للشباب ليشغلوا ناد اقامة بأهمية

مفيد. او نشاط عمل دون

بمحافظة الثانية  الدائرة  في عبداهللا  ام طالبت
ولعائلتها لها مالئم مسكن بتوفير  المحرق
العام 1989  ”منذ وتقول 6 افراد، من المكونة
االمير مــن هبة لعائلتي ارض بإعطاء وعــدنــا
اكثر المعنية الجهات  راجعنا  وعندما  الراحل
طلب ــى ال هبة مــن األمـــر تحويل تــم ــرة  م مــن 
اليوم  ــى وإل  2002 العام في سكنية ــدة وح
في يخدم ــي زوج ان  ــم رغ على شيئا نــر لــم 
بينما الــحــســاســة الــحــكــومــة قــطــاعــات  أحـــد 
ــذه ه فـــي شـــيء ــم كـــل ــه ــدي الــمــتــجــنــســون ل
فلو وامــتــيــازات ومسكن  عمل مــن  الــدائــرة 
الديرة اهل من المواطنين نحن بينما به(...) يحظون بما لحظينا مثلهم أجانب كنا
ومن البحرينية األسرة طبيعة تناسب ال التي الضيقة شقتنا سقف في تشققات من نعاني
ضيق من تعاني ابنتي أن وخصوصا مناسبة بيئة  توفير وعدم المستمر الماء انقطاع

التنفس...“.

ينفي المحرق» «بلدي
امتالكه أرضًا  بشأن أبل وفاء مزاعم

البلدي المحرق مجلس - المحرق #

جــاء ــا م ــدي ــل ــب ال ــرق  ــح ــم ال مجلس  نــفــى   ]
ــأن ــش ب ــــل ـــــاء أب وف ــة ــح ــرش ــت ــم ــى لـــســـان ال ــل ع
ــب ــال وط أرضـــــا. مـــوضـــوع امـــتـــالك الــمــجــلــس
عدم والنيابيين البلديين المترشحين مــن
السابقة ــس ــال ــج ــم ال ـــازات ـــج ان مــن  الــتــقــلــيــل 
والمقنعة، المنطقية البرامج على واالعتماد
لحمالتهم ــج ــروي ــت ال عــلــى ــاد ــم ــت االع ــن  م بـــدال 

المجالس. انجازات تشويه خالل من
صحيح غير ــل اب ــالم  ك «إن المجلس ــال وق
يملك ال  ومــن األرض، اليملك  المجلس إن إذ
المترشحة أتــت أيــن ــن م ـــدري ن وال ــدي،  ــه ي ال 
ــوع ــوض ــم ال هــــذا يــعــرض ـــالم، ولــــم ـــك بــهــذا ال

البلدي». المجلس على أصال
تحري المترشحين  مــن  المجلس وطــالــب
وبعدها ــات ــاب ــخ ــت االن قــبــل والـــصـــدق ــة  ــدق ال

يثق فيهم الناخب. لكي

أبل قضية ان رده  ــي ف المجلس وأوضـــح
مع ــس ــي ول ــرق ــح ــم ال ــة ــدي ــل ومــشــكــلــتــهــا مـــع ب
حين ــا ــه ــع م وقــــف الـــــذي الــبــلــدي  ــس  ــل ــج ــم ال
بناء باستكمال  وقامت البناء أنظمة خالفت 
15عـــامـــًا ــل ــب ق ــرة  ــأج ــت ــس م ارض  فـــي  مـــرافـــق 
ـــذه ه تــخــصــيــص مــــن األوقـــــــــاف مــــن اجــــــل
«ان مــضــيــفــا  ، عـــام ــع ــف ن لــجــمــعــيــة  الــمــرافــق 
على اعترض  السابق البلديات شئون ــر  وزي
المترشحة ــت ــام ق أن ــد ــع وب الــمــجــلــس قــــرار 
من ــب ــل وط ــه ــراض ــت ــى اع ــغ بـــزيـــارة الـــوزيـــر أل
أن ـــى إل ــــار وأش ــــازة الــتــرخــيــص» الــبــلــديــة اج
مشروع إلــى المرافق هــذه حولت المترشحة
ــة ــاح ــب س ـــة ـــرك تــــجــــاري وهـــــو عــــبــــارة عــــن ب
ــى كــمــيــات ــل ع ــت ــل ــص ح ــا أنـــهـــا ــم ــر، ك ــي ــأج ــت ــل ل
بعد األشــغــال وزارة ــن م مــجــانــًا الــدفــان  ــن  م
ــق ــراف ــم ال ـــذه ه ـــان ب الــمــســئــولــيــن ــت  ــع ــن أق أن 

الجمعية. لهذه ستستعمل


