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الرحمن - حسين عبد الكويت § 

والليبرالية اإلســالمــيــة  هــي كويتية برلمانية كتل ــالث ث اتفقت   ]
اإلعالم وزير استجواب في االشتراك على مرة ألول «الوطنية» والشعبية
معينة كتلة في نائب كل يتناول محاور أربعة خالل السنعوسي من محمد
لالستجواب األول المحور المسلم أن النائب فيصل وكشف منها. جانبا
يتناول وآخر المالية، التجاوزات والثاني اإلعالمية، الحريات يتناول
أما والــنــشء، المجتمع حماية في بمسئولياتها اإلعــالم وزارة ــالل إخ

األمة. مجلس التعاون مع فيتعلق بإخالل الوزير بمبدأ الرابع المحور
ستدرس الحكومة إن اإلعـــالم وزارة ــي ف ــادر ــص م قــالــت ذلــك  إلــى 
عن وبعيدة مقنعة غير  لقضايا تضمنه حال في السنعوسي  استجواب
المحكمة إلى األمر إحالة ستطلب فإنها وعندئذ الوزير فيها اإلعالم يتورط

دستورية االستجواب. مدى الدستورية لمعرفة
مسئوليته إطار في االستجواب يكون أن السنعوسي تمنى  جانبه  من

(14 ص (التفاصيل الخاصة.    للوزارة وليس في شئونه السياسية

السنعوسي استجواب تعتزم كويتية كتل 3

العليوات علي - الوسط § 

في األولـــــى ـــرة ـــدائ ال عـــن الــمــتــرشــحــة ــــرت  ذك  ]
صدر حكمًا أن الرويعي مريم الجنوبية المحافظة
أحمد االنــتــخــابــيــة حملتها مــديــر بــحــق  أمـــس  يـــوم 
في  العمل بتهمة ــًا ــوم ي  30 ــدة م بحبسه  الــهــاشــل 
للسلك تابع  أنه اعتبار وعلى االنتخابية، حملتها
الخميس يــوم توقيفه بعد ذلــك ويأتي العسكري.

العسكري. القرين بسجن الماضي
«إضـــعـــافـــًا ــم ــك ــح ال ــــذا واعـــتـــبـــرت الـــرويـــعـــي ه
المنافسة تكون أن «نتمنى وأضافت للديمقراطية»،
عرقلة «يستهدف ذلك أن ورأت  شريفة»، أجواء في
أعضاء ــد وأح الهاشل توقيف إن إذ الحملة، سير
فعاليات ــن ع ننشغل جعلنا االنــتــخــابــي الــفــريــق 

الحملة».
الهاشل عائلة  ـــراد أف ــد أح ــال ق آخـــر، جــانــب  ــن  م

الصادر بالحكم «تفاجأنا اسمه): ذكر عدم (فضل
أسوة سراحه إطالق  نتوقع كنا فقد الهاشل، بحق
بتهمة عليهم القبض تم الذين  العسكريين بباقي

االنتخابية». الحمالت في العمل
التقى الهاشل أن هو المنطقة في يثار «ما وأضاف
بأنه ــده ووع األخير، خيمة افتتاح قبل السعيدي
يثبت بكالم  وسيتحدث  االفتتاح يوم مقره سيزور
تفاجأنا أنــنــا غير استغاللي، إنــســان ــه أن للناس 

السعيدي». خيمة افتتاح قبل النهار في باعتقاله
ضمن ــي ــان ــث ال الــشــخــص  أن ــي ــع ــروي ال ــت  ــن ــّي وب
وأشارت موقوفًا، اليزال  لحملتها االنتخابي الفريق
حتى بــه تتعلق معلومات ــة أي تــوجــد «ال ــه  أن ــى  إل
لخمسة أب  هو المسجون الثاني  والشخص اآلن»، 
شيء أي عنه تعلم ال  عائلته أن إلى ولفتت أطفال، 

اآلن. حتى

الثاني الموقوف عن معلومات ال الرويعي:

االنتخابات العمل في بتهمة شهر الهاشل لمدة توقيف

محرر الشئون المحلية الوسط - §

محافظة في األولــى الدائرة عن المترشح قال  ]
أربع إن سيار: عيسى البسيتين) (تضم المحرق
غير دعمًا له ستوفر  أنها  أعلنت  سياسية  جمعيات
المحسوبين توجيه في يتمثل االنتخابات في معلن
االنتخابات. في لصالحه للتصويت الدائرة في عليها
بنسب الــدائــرة في قواعد تمتلك الجمعيات ــذه  وه
إذ عنها، اإلفــصــاح عن  تحفظ سيار  أن إال  متفاوتة،

توجهاته. مع تتقاطع أنها إلى أشار
مستهدف أنه «الوسط» إلى حديث في سيار وذكر
التي ــات ــام ــه واالت الشائعات مــن الكثير ــالل  خ مــن 

دليل خير األقاويل  هذه «تناقض وقال: ضده، تحاك 
ليبرالي، بأني يصنفوني  فتارة صحتها،  عدم على
وتحدث جهادي». تكفيري  سلفي وثم  صوفي وتارة
أجل مــن ـــواًال أم تتقاضى محلية صحف  ــود وج عــن 

الترويج لمترشحين معينين.
أن بعد السياسة عباءة لبس أنه سيار ــح وأوض
إلى أن تعاطيه مع الفتًا االنتخابات، في الترشح قرر

السبعينات. منذ بدأ السياسة
الجمعيات تقدمها التي المساعدات أن سيار وبّين

تخيفه. ال الخيرية
استحقاقات2006) ملحق في (التفاصيل

البسيتين في سيار لدعم تحشد جمعيات 4

أحمد الشيخ يترأسه للمعلومات الذي المركزي الجهاز السياسية ببقاء القوى تفاجأت ]
عاهل توجيهات رغم على االنتخابية  العملية بإدارة المعنية الجهة خليفة آل اهللا  عطية بن 
واالستفتاء االنتخابات إدارة الماضي بنقل تشرين األول أكتوبر/ من شهر التاسع في البالد
بعض وأبدت الدولة. أجهزة عن مستقلة أصبحت هيئة أن بعد القانونية الشئون دائرة إلى
الجهاز بيد االنتخابات إدارة بقاء  بشأن آراءها «الوسط» استطلعت  التي السياسية القوى
نتائج في من التالعب مخاوفها أن إلى مشيرة ذلك، من الشديد اآلن استغرابها المركزي حتى
العمليةاالنتخابيةتزايدتمع إصرارالجهاتالرسميةعلىعدم إلغاءالمراكزالعامة العشرة

التيابتكرهاالجهازالمركزيالذيتحومحولهالشبهةوعدمالحياديةوالنزاهة.

تتفاعل االنتخابات إدارة تؤكد... وقضية و«{» ينفي البوعينين

باالنتخابات في التالعب تزايد الشكوك سياسية: قوى

نشرته الذي التصريح البوعينين عبداهللا القانونية الشئون دائرة رئيس نفى ]
بإدارة للمعلومات المركزي  الجهاز  استمرار بشأن (األحــد)  أمس «الوسط» صحيفة
الملكية التوجيهات صدور بمجرد «إنه أمس: له بيان في وقال االنتخابية. العملية 
تنفيذ تم القانونية  الشئون دائــرة إلى واالستفتاء االنتخابات إدارة بنقل السامية  -
إلى بالنسبة القانونية الشئون دائرة مظلة تحت فعليًا اإلدارة وانتقلت التوجيه  ذلك 
االنتخابات،وذلكإلىحيناستكمالاالجراءات القانونيةالالزمةفيهذاالخصوص».

التراجع ونستغرب التسجيل نمتلك :«}»
البوعينين عبداهللا القانونية الشئون ــرة  دائ رئيس به  أدلــى ما  «الوسط» استغربت  ]
االنتخابية، العملية يدير من هو للمعلومات المركزي الجهاز بــأن لتصريحه نفي من

«الوسط» مفاده: وصريح من واضح على سؤال رد وخصوصًا أنه
المركزي للمعلومات؟ الجهاز االنتخابية العملية المشرف على مازال هل ]

شاء وإن نقلها، إلى ولكن هناك توجيه المركزي، اآلن تتبع الجهاز حد «إلى البوعينين: -
وقت». أسرع ذلك في سيكون اهللا

يوم امس. المنشور التصريح صحة يثبت الذي التسجيل امتالكها «الوسط» وتؤكد

اقتراب مع سخونة تظهر أكثر بدأت واالنتخابية التي السياسية النقاشات باستمرار أمس البحرين في االنتخابي المشهد تميز
من  معينة مجموعة قراراتها بدعم «الوفاق» عن جمعية دافعت ففي عالي الثاني الجاري. تشرين 25 نوفمبر/ في االنتخابات موعد

(أمل). اإلسالمي العمل جمعية مع تحالفها االنتخابي عدم وأوضحت أسباب مجموعة أخرى، على حساب المترشحين
لتقديم والجمعيات المترشحين بكل الغرفة ترحب أن فخرو عصام وصناعة البحرين تجارة غرفة رئيس أكد جانبه، من
في إعالنات بنشر والصناعة التجارة غرفة قيام فخرو ونفى الغرفة. من خالل باالقتصاد المعنية تلك برامجها، وخصوصًا

لمناقشة الشأن االقتصادي لجنة شكلت الغرفة أن وأوضح معينين، لمترشحين التصويت على لحث الناخبين المحلية الصحف
محمد المخرق) (تصوير: الخاص. والقطاع التجار أجندتهم مع طرح في يرغبون الذين موضوعات المترشحين

عن والمسئولة المالكة الشركة البحرين، فنادق شركة أعلنت ]
نتائج من حققته عما الفاخرة، الخليج وأجنحة الخليج فندق إدارة
للعام  أيلول إلى 30 سبتمبر/ الثاني كانون 1 يناير/ من للفترة مالية
فاروق البحرين فنادق شركة إدارة مجلس رئيس وصــرح   .2006
تم ما تجاوزت قد التشغيل  إيرادات قيمة إجمالي بأن  المؤيد، يوسف
 1.999.800 بمقدار   2005 العام من  نفسها الفترة خالل تحقيقه
حققته  ما أن المؤيد وأعلن المئة. 14,6 في نسبته ما بحريني أو دينار
من  الفترة دينار بحريني عن ماليين بلغ4.3 أرباح صافي من الشركة
1 ينايرإلى 30 سبتمبرللعام 2006،تجاوزماتمتحقيقهخالل الفترة
ما  أو بحريني دينار يعادل 996.646 ألف 2005 بما العام من نفسها
كما أفادأنماحققتهالشركة منمكاسبللسهم  نسبته30,3 فيالمئة.
من  تحقيقه  تم بما مقارنًة  المئة في   38 بـ تقدر ــادة زي يعكس الواحد

2005.          (التفاصيل ص5) العام من نفسها الفترة مكاسب خالل

 4,3 تحقق البحرين فنادق شركة
أشهر 9 في أرباحًا دينار ماليين

هاني الفردان الوسط - §

أن العجمي جاسم  للشفافية البحرينية الجمعية رئيس  كشف ]
المراكز بمراقبة الجمعية طلب  على وافقت لالنتخابات  العليا اللجنة
مراقبة على قادرة الجمعية  «إن العجمي: وقال للتصويت.  الخارجية
المراكز من عدد مراقبة من أسهل المهمة  وستكون الخارجية المراكز
أن إلــى مشيراً المترشحين»، بين المنافسة اشتداد نتيجة الداخلية
العليا»، «اللجنة مواقف ذلك. وثمن العجمي إلى كوادرها أعدت الجمعية
وضمان الشفافية  تعزيز أجل من الدائم التعاون على حرصها مؤكداً 

االنتخابية. العملية سالمة
مراقبتها ستتم التي تحديد المراكز الخارجية يتم لم أنه العجمي وأكد
في المسجلين  الناخبين أعداد على  يعتمد ذلك  أن إلى مشيراً اآلن، حتى
قال ـــروط، ش وجـــود  بــشــأن ــط» ــوس «ال ســـؤال على ورداً ــدان.   ــل ــب ال تلك 
متوقعًا الرقابي»، شروط لممارسة الدور اللجنة أي تشترط «لم العجمي:
إنجاز خاللها من يمكن التي الالزمة  واآلليات األدوات كل  اللجنة توفر أن 

وفاعلة. الرقابي بصورة مهنية العمل

«الشفافية» لـ السماح
الخارجية المراكز بمراقبة

آي بي يو ب، ف أ - غزة القاهرة، §

«رفع أمس  الطارئ اجتماعهم ختام في العرب الخارجية وزراء قرر  ]
العام األمين  وأوضح فــوراً»،  الفلسطيني الشعب على المفروض  الحصار
العربية المصارف التزام عدم يعني هذا  أن موسى عمرو العربية للجامعة
إلى ـــوال  أم تحويل بعدم ــي ــدول ال ــرار ــق ال بموجب مفروضة قــيــود»  «بـــأي 
لن نتعاون «اننا يعني الحصار كسر إن موسى وقال الحكومة الفلسطينية.
معإجراءاتمتعلقةبفرضالحصارعلىالشعبالفلسطيني،سيتعينعلينا
األموال سيتم إرسال » وأضاف إليهم». الطبية األموال والمساعدات تحويل
العربية والمصارف المصارف، على توضع قيود بأي االلتزام دون من
حكومة لتشكيل  الفصائل مشاورات  إطار وفي ــوال».  األم تحول أن يجب
الرئيس إن ريــان نــزار «حماس» في البارز  القيادي قال  الوطنية، الوحدة
السابقللجامعةاإلسالمية محمدعيد شبير،هو المرشحاألوفرحظًا لتولي
بانتظار المهمات التي شبير أنه أوضح من جهته، رئاسة الحكومة المقبلة.
ص14و17) النهائي.   (التفاصيل القرار يتخذ إليه عباس قبل أن سيوكلها

المسقطي أماني الوسط- §

برلمان مشروع  تأجيل والرياضة للشباب العامة المؤسسة أعلنت  ]
السبت يوم  انتخاباته تجرى  أن المزمع من كان الذي  البحريني الشباب 
مجلس من وزير الدولة لشئون خطابًا أن تلقت المؤسسة وذلك بعد المقبل
لـ الدوسري أمل المشروع مديرة الصدد ذكرت هذا وفي الشأن. بهذا الوزراء
برلمان الشباب رسالة تطلب تأجيل موعد انتخابات تلقت «الوسط» أنها
بتأجيل والسياسية الشبابية  الجمعيات مــن مجموعة رغبة نتيجة
المشروعنتيجةانشغالهمباالنتخابات النيابيةوالبلديةالمقبلة، متوقعة
الفريق أن أكدت المبارك. غير أنها األضحى بعد عيد ما إلى يتم تأجيله أن
القائمعلىالمشروعسيستمرفي عملهمن خاللاستمرارالورش التدريبية
وتوزيع دليل المترشحوالعملعلىالموقعاإللكترونيالذيدشنهمجموعة

استحقاقات2006) منالشباب.                                              (تفاصيل أخرىفي ملحق

الشباب برلمان انتخابات تأجيل

الفلسطينيين على المفروض الحصار يكسرون العرب

أمس المنشورة التصريحات ينفي البوعينين

استحقاقات 2006 ملحق في موسعة  تفاصيل

الحلواجي صادق - §الوسط

عن المواطنين من  عدد عّبر ]
هاتفية اتصاالت من استيائهم
هواتفهم على تردهم استفزازية
أسئلة تطرح الخاصة النقالة
الحالية، باالنتخابات متعلقة
ــــددة لــم ــــح م ــــاء ــــم ــــرح أس ــــط وت
المقبلة، االنتخابات في  تترشح
يزعم المتصل المصدر إن وقالوا

ــزي ــرك ــم ال ــع لــلــجــهــاز ــاب ــه ت ــأن ب
المواطنون ــال  وق للمعلومات. 
مرات عدة تكررت االتصاالت إن
تعاود أنها إال  شهر، من أكثر منذ
بخصوص نفسها األسئلة طرح
لم يترشحوا أو عناصر أشخاص
الجهة «على أن مضيفين نهائيًا،
وقــيــاس ـــاء ـــص ـــاإلح الــقــائــمــة ب
معلوماتها، ــن م ــد ــأك ــت ال ــــرأي  ال

يسمح ال الوضع  أن وخصوصًا 
أن باعتبار األساليب، هذه لمثل
وواضــحــة مقصودة المكالمات

كبيرة». بصورة
مــن الــكــثــيــر أن ــــــى   إل ـــار  ـــش ي
ــوا قــيــام ــن ــج ــه ــت ــن اس ــي ــن ــواط ــم ال
وطرح بهم  باالتصال اشخاص
بحجة الغريبة االسئلة من عدد

لجهة رسمية. القيام باستبانة

من اتصاالت مواطنون مستاءون
«استفزازية» هاتفية

االنتخابات موعد قرب مع
يوميًا تصدرملحقًا «}»

اليوم انتخابيًا ابتداء من
وصفحات (االثنين)،

تنضم إلى ملحق (])
للصحيفة. الرئيسي القسم

(إي.بي.ايه) صحافي مؤتمر في العربية للجامعة العام واألمين الخارجية أحد النقاشاتوزير خالل متعبًا يبدو السنعوسي

عبداهللا - مالك القفول §

الوطني الوفاق لجمعية العام األمين [كشف
ـــد «أح أن ـــن ع ــان ــم ــل س ــي ــل ع ــخ  ــي ــش ال ـــة  ـــي ـــالم اإلس
رشا بدفع وعد  النيابية لالنتخابات المترشحين
لمؤسسة  مبنى لشراء دينار ألف  350 بـ تقدر مالية
الناخبات ــوات أص ــراء وش توجيه مقابل نسائية
«جهة أن إلــى  ــار وأش المؤسسة»،  لتلك التابعات
ألف   60 مقدارها رشا بدفع وعدت أخرى سياسية
شــراء مقابل معين مــشــروع فــي  للمساهمة ديــنــار 
مؤكداً الجهة»، لتلك التابعين الناخبين ــوات أص
الــمــال فــيــهــا  ــف ــوظ ي ــي ــت ال الــصــفــقــات  تــلــك  «كـــل  أن 
المعارضة حرمان تستهدف الحجم بهذا السياسي

البرلمان». قبة  تحت الحقيقي  تمثيلها  من
الفترة خالل رصدت «الجمعية ان سلمان وبين
للجنسية  أسبوعيًا شخص  200 تسلم الماضية
عن غافلة ليست «الجمعية أن مؤكدا البحرينية»،

ترصد أنها كما جد، بكل تتابعها وهي الملفات هذه
القانوني اإلطار خارج الجارية التجنيس عملية  مع
إلى ــدارس ــم ال فــي ــب ــان األج بعض تحول عمليات 

بحرينيين».
في فنية ــاالت ــك إش وجـــود  ــن  ع سلمان  ــدث  ــح وت
«إشكاالت هناك أن إلى مشيراً االنتخابية العملية 
لتسهيل تغيير  ــى إل تحتاج االنتخابات فــي فنية
الشهر  ــن م  25 ــي ف االنــتــخــابــيــة العملية  وتيسير 
االقــتــراع صــنــاديــق ـــالق  «إغ أن مضيفًا الــجــاري»، 
باب يغلق  اذ والنيابي البلدي بين ساعتين يفرق 
وهو  مساء  8 والنيابي  مساء  6 للبلدي ــراع ــت االق
من فالبد االنتخابية العملية  في  إرباكًا يسبب  ما
بحيث االقــتــراع  صــنــاديــق  ـــالق إغ توقيت  توحيد 
يوم «يكون  بأن مطالبًا مساء»،  الثامنة في يكون 
الخاص للقطاع رسمية ـــازة إج ــوم ي االنــتــخــابــات

المشاركة. عملية لتسهيل
استحقاقات2006) ملحق في (التفاصيل

دينار ألف 350 إلى ترتفع االنتخابية الرشا
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ملحق يومي يعنى بمتابعة الشأن االنتخابي

متطرقًا إلى الوضع المعيشي للمواطن

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

في  غــازي  فريد  والنائب  المترشح  قــال   ]
منطقته  دائـــرة  أهــالــي  نــســاء  مــع  جمعه  لــقــاء 
لــدى  إن  ا�حـــد:  أمــس  مــســاء  عيسى  بمدينة 
من  إيــرادات  فائض  دينار  مليون   400 الدولة 
مشيرا  المواطنين،  مشكالت  جميع  حل  شأنه 
للمواطن  المعيشي  الوضع  أهمية تحسين  إلى 

االجتماعية. بتنميته  لالرتقاء 
التي  المواضيع  أهــم  مــن  أن  غــازي  وأعــلــن 
قبة  إلى  وصوله  حال  في  حلها  على  سيعمل 
مشكالت  لبحث  لــجــان  تشكيل  هــو  الــبــرلــمــان 
ســكــن الـــعـــمـــال، والـــبـــيـــوت ا�يـــلـــة لــلــســقــوط، 

ا�سكانية. والمشكلة 
ورد غازي على ما يثار في الشارع السياسي 
من  السابق  النيابي  المجلس  تمكن  عــدم  من 
نافيًا  المواطنين،  إلــى  انــجــازات  أيــة  تحقيق 
بذلك بسبب  المواطن  ومبرراً شعور  ا�مر  ذلك 
بالنقص  الشعور  إلى  أدى  ما  التشريع   بطء 

التشريع. الفراغ لعدم مالمسة ذلك  أو 
انــتــظــرت  الــبــحــريــن  ـــى أن  إل ــفــت غــــازي  ول
الكثير  وهناك  عامًا   27 لمدة  النيابي  المجلس 
وحلها خالل  فتحها  يمكن  ال  التي  الملفات  من 

أيام قليلة لطول تلك الفترة وما جرى بها من 
يستطيعوا  لم  النواب  أن  موضحا  تجاوزات، 

أولوية لعدم وجود وحدة بينهم. أية  تنفيذ 
لها  ومــا  السكن  مشكلة  إلــى  غــازي  وتطرق 
من آثار سلبية على أبناء دائرته وحقوقهم في 
الحصول على السكن الالئق والمناسب، مؤكدا 
بكاٍف،  ليس  السابق  المجلس  أنــجــزه  مــا  أن 
والــمــتــرشــح  يــتــرأســهــا  لــجــنــة  بتشكيل  واعــــداً 
ذاتـــهـــا شــويــطــر لحصر  ـــدائـــرة  ال فـــي  الــبــلــدي 
يتعلق  ومــا  ا�ســكــانــيــة  والــمــشــكــالت  الطلبات 
تلك  سيرفع  أنه  مفيداً  العمال،  سكن  بمشكلة 

الوزراء. إلى سمو رئيس  المشكالت 
ولم يغفل غازي التطرق إلى مشكلة البطالة 
والجامعيين  الــعــامــة  الــثــانــويــة  خــريــجــي  مــن 
كـــاشـــفـــًا عـــن تــشــكــيــل لــجــنــة لــحــصــر أولــئــك 
العمل  سلك  في  �شراكهم  وتأهيلهم  العاطلين 
لم  كما  المختصة،  الوزارة  بالتعاون مع  وذلك 
المتقاعدين  أوضــاع  بتحسين  المطالبة  يغفل 
إضافة  كاهلهم،  على  مــن  الــقــروض  وإســقــاط 
إلى تخصيص مبالغ كضمان اجتماعي لمن ال 
استعرضت  ثم  ومن  النصيب.  ذلك  منهم  يملك 
عليها  غلبت  الــتــي  مشكالتهن  النساء  بعض 

االنتظار. وطول  ا�سكانية  المشكلة 

لقاء غازي لناخبات دائرته  (تصوير: محمد المخرق)

شخصيات تلّمح إلى تورط جمعيات سياسية...

مسجات الطائفية والفتنة تالحق الناخبين
^ الوسط - حيدر محمد

موعد  إعــالن  بعد  وخصوصا  ا�خــيــرة  الفترة  فــي  كثرت   ]  
االنتخابات البلدية والنيابية المزمع إجراؤها في 25 من الشهر 
الجاري السلوكات الطائفية المتبادلة، ومن أبرز مظاهرها مسجات  
الـ «sms» وهي رسائل نصية مجهولة المصدر غالبا، تستخدمها 
جمعيات وشخصيات للتأليب الطائفي وتسخيره في  االستقطاب 
بالتلون  تتميز  التي  الــدوائــر  في  وخصوصا  البحت  االنتخابي 

المذهبي.
  إنها رسائل نصية ذات لون طائفي واضح، تستهدف الوحدة 
الوطنية في الصميم، وفي حين يرى البعض أنها سلوك شبابي 
أطــراف  المسجات  لعبة  على  القائمين  أن  آخــرون  يــرى  طائش 
كثيرة ومؤثرة وأحيانا متقاطعة ولكن يجمعها هدف واحد وهو 
الواحد. وذكرت تقارير  أبناء الشعب  الطائفي بين  تذكية الحس 
سابقة أن شركات- بعضها في أقصى القارة السمراء- هي مصدر 
اتجاهات  ذات  مختلفة  شخصيات  من  تنال  التي  الرسائل  هذه 

مخالفة لمخططات أصحاب هذه المسجات.
االنــتــخــابــات تـــزداد هذه  الــتــدريــجــي لموعد  الــعــد   ومــع بــدء 
المؤسسات  والتـــزال  وســطــوة،  وانــتــشــارا  سخونة  «المسجات» 
الرسمية متجاهلة لهذه السلوكات على رغم التصريحات المتكررة 
االنــتــخــابــات.  ســالمــة  على  المشرفة  العليا  اللجنة  لمسئولي 
بعض  تــورط  إلى  «الوسط»  استطلعتها  شخصيات  ألمحت  وقد 

الجمعيات الدينية والسياسية في هذه المساجالت الطائفية.

  النجار:آثار اجتماعية كبيرة لهذه المسجات
باقر  البحرين  جامعة  فــي  االجتماعية  العلوم  أســتــاذ  يقول 
لها  مخطط  الطائفية  المسجات  مسألة  أن  أعتقد  «ال  الــنــجــار: 
الطائفي  المكون  ولكن  والتنظيم،  التنسيق  من  عــال  نحو  على 
المتشكل من طائفتين كريمتين  البحريني  المجتمع  هو جزء من 
ومن أعراق مختلفة، والمكون الطائفي بالنسبة إلى كل ا�طراف 
ا�خرى  العناصر  مهم وهو عنصر يغطي على  استقطاب  عنصر 
التي تتطلبها عملية اختيار المترشح، ومهم بالنسبة إلى بعض 
ا�طراف إثارة الحس الطائفي �نها تخلق حال استقطاب لتصرف 
المترشح وعن  كفاءة  النظر في  البرامج وعن  الفرد عن مناقشة 
إمكان تحكيم عقله،  فيندفع ضمن االنفعال العاطفي العام الذي 
يجتاح الجماعة ونتيجة لذلك تخلق حاال من الفرز(...) و ل�سف 
هذه  يستخدمون  الذي  الوقت  في  السياسيين  هؤالء  إن  الشديد 
الطرق بغية تحقيق أهداف محددة فإنها تبقى عند الناس لفترات 
أطول، ولذلك على القوى المشاركة في المجلس التشريعي المقبل 
أن تدفع باتجاه سن مجموعة من القوانين الضابطة التي تحرم 

استخدام الدين والطائفة والعرق في العملية االنتخابية».
  ويقر النجار بأن هذه الممارسات هي نتاج مجتمع ويفترض 
أن هذا المجتمع خضع للتغيير بفعل عوامل التعليم والتحديث 
ولكن هناك جماعات من مصلحتها إلهاب الحس الطائفي حيا عند 
ولكن  االنتخابات،  كموسم  معينة  أوقات  في  واستفحاله  ا�فــراد 

السؤال: كيف تسيطر على شخص يرسل مسجا، فالمسألة تتطلب 
وجود تشريع يجرمها « موضحا أن ا�طراف المختلفة يمكن أن 
تحتوي هذه المسائل في المجلس القادم الذي ستدخله مجموعة 
من العقالء من كلتا الطائفتين، والذين ال يرون الوطن محصورا 

في هذه الدائرة الضيقة وإنما يرونه وطنا للجميع.

النعيمي: مسجات تنطلق من نفوس مريضة
  من جانبه يعّلق رئيس القائمة الوطنية للتغيير والمترشح 
النعيمي  عبدالرحمن  المحرق  محافظة  من  الرابعة  الدائرة  عن 
في  وكــيــل(الــوفــاق)  بــأنــه  المسجات  هــذه  بعض  اتهمته  الـــذي 
المحرق قائال: « لقد كثرت المسجات التي تؤلب السنة وتحذر من 
التحالف مع الوفاق وتدعي وجود مخطط الختراق السنة، وهذه 
نفسيات مريضة، فهناك وطن واحد ومواطنون يجب أن يشعروا 
أنهم ينتمون إلى وطن واحد، وهذه المسجات مضرة وأتمنى أال 
الوطنية في  الوحدة  تكون منطلقة من مترشحين يتحدثون عن 

الوقت الذي يمارسون عكس ذلك».
  ويضيف النعيمي «هناك رسائل نصية مسيئة إلى أصحابها 
وطنية  من شخصيات  الرسائل  هذه  تنطلق  أن  يمكن  فال  أصال، 
برنامجها ا�ساسي خدمة المواطن وإنما من شخصيات تستخدم 

الدين والطائفة لتحريض طرف على آخر وتخوف المواطنين من 
بعضهم بعضا ومن المؤسف أنها ترتكز على أكاذيب ال يمكن أن 
تنطلق من أي مواطن كما في نص رسالة موجهة ضدي والتي 
قالت إنني تحدثت عن سيدنا عثمان بن عفان في خيمة سلمان 
بن صقر، أوال أنا لم اذهب إلى خيمة سلمان بن صقر ولم الق 
كلمة هناك، وا�مر ا�خر ليس هناك مسلم ال ينظر باحترام كبير 
إلى الرسول والصحابة وا�ئمة ومن المفترض أال نزج بمقدساتنا 

لخدمة أهداف صغيرة».

  الشمالن: هذا تدمير للبلد
  وبدوره شن المترشح النيابي المستقل عن الدائرة السادسة 
كــبــيــرا على  هــجــومــا  الــشــمــالن  الــعــاصــمــة شــمــالن  فــي محافظة 
تدمير  هــذا  إن  شك  «ال  الشمالن:  وقــال  المسجات  هــذه  مروجي 
واحد  ونحن شيعة وسنة جسد  مــردوده سلبيا  للبلد، وسيكون 
ويجب أن ننتبه إلى الشائعات التي تسعى جاهدة إلى التفريق 
بين الشعب الواحد ونحن أهل بلد واحد يجب أن نتكاتف ضد 
هذه االتجاهات التي تريد أن تسقط الوحدة الوطنية ولن تخدم 
المسيرة الديمقراطية التي كان الناس ينتظرونها بتلهف» مضيفا» 
وهذه المسجات لم تكن لوال وجود مستفيدين يريدون أن يدمروا 

اللحمة الوطنية ويفرقوا البلد ويقسموها» ، لكنه أعتبر أن وزارة 
وتوظيف  الكلمة  حرية  استخدام  تضبط  أن  تستطيع  ال  ا�عــالم 
بخير  يبشر  وال  مفزع  شيء  فهذا  سيئة،  �غــراض  التكنولوجيا 

ويفترض أن نكون واعين ومنتبهين».

العربي: مروجو المسجات خارجون عن الوطن
  إلــــى ذلــــك يــــرى أســـتـــاذ الــعــلــوم ا�ســـالمـــيـــة فـــي جــامــعــة 
المحرق  محافظة  في  الخامسة  الدائرة  عن  والمترشح  البحرين 
فــردي،  بسلوك  بــدأت  المسجات  هــذه  أن  العربي  ناجي  الشيخ 
فبعض  االنتخابات،  موسم  في  ظاهرة  ل�سف  أصبحت  لكنها 
مصلحة  يخدم  السيئ  ا�ســلــوب  هــذا  أن  يعتقدون  المترشحين 
العقل وقلة  االعتقاد سببه ضعف  طائفة في مقابل طائفة وهذا 
العلم وفقد ا�حساس بالمسئولية الصحيحة ولذلك ترى أن جل 
صغار  مــن  أو  السن  صغار  مــن  هــم  المسائل  بهذه  يتحرك  مــن 
بهم  ونقصد  االصائغر  أنهم  عليهم  ينطبق  الحالين  وفي  العقول 
من ال يقدر عواقب ا�مور، وال يدرك خطورتها إذا ما خرجت عن 

الصراط المستقيم».
  وزاد العربي قائال: «نحن ضد هذه ا�مور سواء كانت رسائل 
في الهاتف أو رسائل بطرق أخرى، فهذه ال تخدم مصلحة أحد 
إال إذا كان غير مخلص لدينه وبلده وغير مخلص للمواطن الذي 
أوجهتها  مصدرها  يكن  أيا  الرسائل  هذه  �ن  يرشحه،  أن  يريد 
إلى  إال  تؤدي  ال  فإنها  بمسميات  ومهما تسمى  إليها  يدعو  أومن 
أمــر واحــد هو شق صف ا�مــة وشــق صف الشعب وشــق صف 
الجماعة، والفتنة أكبر من القتل واشد من القتل أيضا كما يبين 
شعبيته  يبني  أو  لنفسه  يروج  الذي  والمترشح  العظيم  القرآن 
على مثل هذه الشعارات قد دخل من بداية ا�مر من باب الخيانة 
� ولرسوله ولدينه و�مته ووطنه وأمته، فكيف يريد أن يكون 

مصلحا بعد دخوله.

الحداد: المناكفات الطائفية ستخلق كارثة
الثانية  الدائرة  الوطنية عن  الوحدة  قائمة     ويشدد مرشح 
في محافظة العاصمة سمير الحداد على رفض هذا ا�سلوب في 
قبل  من  منظم  أو  فــردي  بهدف  كــان  ســواء  االنتخابية  الدعاية 
جمعية سياسية. موضحا: اليزال هناك أفراد يلعبون على الوتر 
المناكفات الطائفية  إذا ساهم في  المقبل  الطائفي ولكن المجلس 
فانه سيتسبب في كارثة لمدة 4 سنوات(...) ولكن أبناء شعبنا 
جماعات  أو  أفـــرادا  الطائفية  الـــروح  إلــى  ينزلقوا  أن  مــن  أوعــى 
إلى  المترشحين  �يصال  معيارا  والكفاءة  الوطنية  وسيعتمدون 
قبة البرلمان» مؤكدا أن مهمة مكافحة هذه المسجات ال تقع على 
وزارة ا�عالم فقط، إنما هو دور المترشحين الذين يمثلون الوطن 
من خالل  الطائفية  عن  بأنفسهم  ينأوا  أن  عليهم  ويجب  جميعا 
رفض المسجات. مردفا ول�جهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع 
أن  عليها  التي  السياسية  الجمعيات  إلى  با�ضافة  دور  المدني 

تتحد ضد النزعة الطائفية التي تضرب الوطن في الصميم».

ناخبون: كيف تم الحصول على أرقام هواتفنا؟

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

[ أفاد ناخبون في عدد من الدوائر في مختلف المحافظات بأن مترشحين متنفذين دأبوا على 
”الوسط“  إلى  اتصل  الذي  المواطنين  احد  النقالة، وقال  إلى هواتفهم   (sms) إرسال رسائل نصية 
النقال  هاتفه  على  يومي  بشكل  نصية  رسائل  بإرسال  المترشحين  أحد  قيام  من  انزعاجه  ليبدي 
ل�عالن عن الفعاليات التي ينظمها في خيمته االنتخابية، وأضاف ”هل من المعقول أن اتسلم أكثر 

من 5 رسائل نصية في أقل من 24 ساعة؟“. 
وأوضح المواطن ”حاولت االتصال برقم الهاتف الذي يرسل الرسائل النصية غير أن ذلك لم يكن 
ممكناً، واكتشفت أن هذه الرسائل ترسل على أرقام هواتف الناخبين في الدائرة من خالل موقع على 

شبكة االنترنت“. وأبدى استغرابه من كيفية حصول المترشح على أرقام هواتف الناخبين.
وكانت اللجنة العليا ل�شراف على سالمة االنتخاب سلمت المترشحين كشوفًا للناخبين تتضمن 
أسماءهم والمجمعات السكنية التي يقطنون فيها فضًال عن أرقامهم الشخصية، فيما خلت الكشوف 

من العناوين التفصيلية وأرقام الهواتف الخاصة بالناخبين.
السياسية  الجمعيات  إلى أحد مراكز االستطالع بتزويد إحدى  المعارضة أصابع االتهام  وتوجه 
”التيار ا�سالمي“ بأرقام الهواتف النقالة للناخبين الذين يقعون في الدوائر االنتخابية التي ستدعم 

فيها هذه الجمعية مترشح محسوب عليها.

مترشحون يستغلون المراكز الصحية للترويج
^ الوسط - علياء علي

من  ــــوســــط“  ”ال عــلــمــت   ]
بــعــض  أن  مــطــلــعــة  مــــصــــادر 
الـــمـــتـــرشـــحـــيـــن اســـتـــخـــدمـــوا 
الدعاية  في  الصحية  المراكز 
االنـــتـــخـــابـــيـــة �نـــفـــســـهـــم، مــن 
خـــــالل مـــالحـــقـــة الـــمـــتـــردديـــن 
سكنة  مــن  وخــصــوصــًا  عليها 
الـــمـــجـــمـــعـــات الـــتـــابـــعـــة إلـــى 
بترشيح  وإقناعهم  دوائــرهــم 
إدارة  مــديــر  ونــفــى  أحـــدهـــم. 
ــة بــــــوزارة  ـــراكـــز الــصــحــي ـــم ال
علمه  بوجيري  محمد  الصحة 
الممارسات،  هذه  مثل  حدوث 
وصـــــــــــــرح لـــــــــ ”الــــــــوســــــــط“ 
ـــدعـــايـــة االنــتــخــابــيــة  بـــــأن ال
بها  مسموح  غير  للمترشحين 
في المراكز الصحية، والدوائر 
”المراكز  إن  وقــال  الحكومية. 
الــصــحــيــة وضـــعـــت لــتــوفــيــر 

خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
العالجية  والخدمات  ا�ولــيــة 
والـــوقـــائـــيـــة لــجــمــيــع أفـــــراد 
أحقية  عــدم  وأكــد  المجتمع“، 
الــمــتــرشــحــيــن فـــي اســتــغــالل 
الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة �غــــراض 
الدعاية �نفسهم؛ �نها ليست 

الــمــكــان الــمــنــاســب. وأضـــاف 
هناك  أن  ”إذا عرفت  بوجيري 
صحي  مركز  أي  يستغل  مــن 
فسأصدر  االنتخابية  للدعاية 
وإذا  بـــإخـــراجـــهـــم  تــعــلــيــمــات 
مترشح  أي  لــصــالــح  عــرفــت 
يــعــمــلــون فــســأكــلــم الــمــتــرشــح 

المعني“.
ــــال رئــيــس  مـــن جـــانـــبـــه، ق
المراكز  في  الطبية  الخدمات 
الصحية عبدالحسين العجمي 
المترشحين  على  ”يجب  إنــه 
عدم استغالل المراكز الصحية 
في الدعاية االنتخابية؛ �ن في 
ذلك مخالفًة للقانون“، وأوضح 
أن ”للدعاية االنتخابية قانونًا 
المراكز  ينظمها فيما استعمال 
الحكومية  والــدوائــر  الصحية 
فــي الــدعــايــة يــنــافــي الــعــدالــة 
وهو  االنتخابية  الدعاية  في 

مرفوض بأشكاله كافة“.
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