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اإلمام جامع الجعفرية»: «األوقاف
حال أحسن في المنتظر

عددها في  «الوسط» الغراء  صحيفتكم في نشر  ما على رداً  ]
األول  تشرين أكتوبر/ 16 الموافق  االثنين يــوم الــصــادر  1501
داركليب  في (ع) المنتظر اإلمام جامع بشأن ثامر  علي بقلم 2006
الجامع فرش استبدال إلى الحاجة وكذلك صيانة إلى وحاجته

باآلتي: نفيدكم المذكور،
بعمل  والمستمر  الدائم حرصها من وانطالقًا اإلدارة  تقوم 1-
وخصوصًا لها التابعة المساجد مكيفات لجميع دوريــة صيانة
المؤسسات ــن م عــدد ــع م التعاقد طــريــق ــن ع الصيف فــتــرة  ــي  ف
مكيفاته صيانة تمت إذ إليه، المشار الجامع ومنها بها المختصة
أحد يشُك ولم ممتازة  حال  في  ذلك بعد  وأصبحت  الماضي،  العام
اآلن بها حرارة الصيف، فكيف ذروة في من أدائها حتى المصلين من

كثيراً؟ الطقس تحسن وقد
داعي  وال  جيدة بحال فهو للمسجد الحالي السجاد بشأن 2-
رأي وهذا الحجم  كبير المذكور  الجامع أن  وخصوصًا الستبداله 

المسجد. إمام
السابقة  لجهودها واســتــمــراراً قريب عما اإلدارة  ستقوم  3-
خرائط من  الخارجية السفلية األجــزاء تشققات لصيانة بترتيب

المسجد.
قّيمي  ــع م تتعامل اإلدارة أن الــكــريــم ــارئ  ــق ال لمعلومات   4-
معها لتتعاطى لــإلدارة وإبالغها األمــور هذه مراقبة في المساجد

للمساجد سالمتها. يحفظ وأدائها بما
الشكوى صاحب  الكريم  األخ من نتمنى كنا بأننا  ننوه أن ونود
إلى اللجوء قبل المسئولة الجهة لكونها أوًال اإلدارة  مراجعة
األمور كما يقيسها هو، وستقوم اإلدارة بدورها وتضخيم الصحافة

باتخاذ الالزم.
العامة العالقات
الجعفرية األوقاف إدارة

االبنة بالطلب فلتتقدم القانونية  السن تجاوزت
رقم عــددهــا فــي  ــط» ــوس «ال صحيفة فــي نشر مــا ــى  إل ــارة  ــاإلش ب  ]
«تخلى  عنوان تحت االول تشرين أكتوبر/ 4 في الصادر (1489)

سكن». بال وظلت األبناء عنها
تم التي  الشكوى صاحبة ظروف من نشر ما على بناء اإلفــادة نود
متزوجين أبناء ثالثة ولديها مطلقة المذكورة  أن تبين إذ بها، االتصال 
وتحصل  شهريًا، 50 دينارًا وقدره إيجار شقة في ابنتها مع تقيم وهي
وهي  دينارا،  50 وقدرها االجتماعية التنمية وزارة من مساعدة على
المشروعات من مشروع أي إلــى  للتقدم القانونية للسن  متجاوزة
البنة يمكن الجديدة االستحقاق معايير وبحسب أنــه  إال اإلسكانية
لدى طالما  هي عنهم العائلة باسم بطلب تتقدم أن الشكوى صاحب 
كيفية في  ستنظر واإلدارة  شهريًا، عليه تحصل ثابت دخــل ــرة األس

النظام. بحسب مساعدتهم
االسكانية واإلعالم المعلومات مجموعة
العامة العالقات

مسابقة في الفائزين أسماء
الرمضانية «لوفتهانزا»

بوحسن حسن اهللا عبد محمد -1
فردان محمد علي جواد -2

سلمان مهدي سامي -3
حسن عبدعلي مريم -4

الحصم أم - للسفريات كانو من جوائزهم تسلم الفائزين على
17828761 هاتف:

ترميمه... إلى سعى أن بعد

المساعدة! ترفض «اإلسكان» و أبواب... بال يبقى المنزل
هذا بتوجيه العذر التمس ]
الدولة في المعنيين  إلــى  الــنــداء
إليجاد السبل  بي  تقطعت  أن  بعد
السكنية لمأساتي ـــذري ج ــل  ح
الصحف عبر صيتها ذاع الــتــي
نبل مــن عنهم عهد لما اليومية
الحثيث وسعيهم وإيثار ــود وج
دون يــحــول مـــا كـــل ــل  ــي ــذل ت إلـــى 

المواطن. رفاهية تحقيق
الحاصلين المواطنين أحد أنا
منطقة ــي ف سكنية ـــدة  وح عــلــى 
وأصبحت  24 عامًا عالي منذ نحو
أكده ما ــذا وه لها  يرثى حــال في 
ــان ــك اإلس وزارة مــهــنــدســي ـــد  أح
للسقوط ــة ــل آي ــا ــه ــأن ب ــا  ــه ــف ووص
والتشققات التصدعات بسبب
عن األمطار، ناهيكم مياه وتسرب
أنالمنزللميعديفيباحتياجات
خــاطــبــت لـــذلـــك ــــــرة، ـــــراد األس أف
في المتمثلة الــرســمــيــة الــجــهــة 
األشغال بــوزارة اإلسكان شئون
ــٍن ــض م ــد ــه ــــان وبـــعـــد ج ــــك واإلس
ــرض ق ــرف ــص ب ـــرة ـــي ــت األخ ــام ق

وخمسمئة آالف تــســعــة ــــدره  ق
الترميم بغرض بحريني دينار
إذا زهــيــد مبلغ ــو وه والتوسعة
المطلوب الــعــمــل بحجم ـــورن  ق
ــة ــع ــوس ــت وال ـــزل ـــن ـــم ــم ال ــي ــرم ــت ل
البيوت لجنة وخــاطــبــت  ــًا!  ــع م
الــمــجــلــس ـــي ف ــوط ــق ــس ــل ـــة ل ـــل اآلي
األشغال وزيــر وناشدت البلدي
زيــادة بــشــأن  مرتين واإلســكــان
آالف ثالثة  بواقع القرض مبلغ
جــدوى، دون من  بحريني  دينار
في مشكلتي نشر إلــى دعاني ما 
تأبه ولم المحلية الصحف إحدى
فنشرتها بحلها اإلسكان شئون
فاتصل أخرى صحيفة في ثانية
ــان ــك اإلس ــون ــئ ش مسئولي أحـــد 
استلم لم  أنني إال خيراً ووعدني

السطور! هذه كتابة حتى شيئًا
هجرت انـــي عليكم يخفى ال 
وأدفــع شهور عشرة منذ المنزل
دنانير، وعشرة مئة قدره إيجاراً
البلدية رســـوم  ـــى إل ــة ــاف ــاإلض ب
طيبة ولـــوال الــكــهــربــاء ــورة  ــات وف

- ـــرا ـــي خ اهللا  ـــــزاه ج  - الـــمـــؤجـــر 
لوجدتنفسي وأفراد أسرتيعلى
ــداه أب مــا بفضل الــطــريــق قــارعــة 
وغضه لمشكلتي ــام ت تفهم  مــن 
إلى اإليجار متأخرات عن النظر
البناء مقاول  إن الفرج. يأتي  أن
خمسة منذ العمل عن توقف قد
على قــدرتــي ــدم  ع بسبب  أشــهــر؛ 
الكثير ينقصه  والمنزل الــســداد، 
ونوافذ أبـــواب ــى إل بحاجة فهو 
صحية وأدوات وكهرباء ومجاٍر
أعمال بعض نــفــذت  بــأنــي  علمًا 
أحد وبمساعدة بنفسي الكهرباء
نفقات لتقليص  وذلـــك ــي، ــوت إخ

البناء.
ــــوءاً س ــة ــل ــك ــش ــم ال زادت  ــد  ــق ل
على قــادراً أعــد لم لحد وتفاقمت
ـــة حـــيـــاتـــي الــطــبــيــعــيــة ـــارس ـــم م
لذلك مضجعي تؤرق  وأصبحت
لوضع الــنــداء هــذا توجيه ــرت  آث
أن فــي آمــًال المعضلة، لهذه حــد 

الصاغية. اإلذن ندائي يجد
المحرر) لدى والعنوان (االسم

الـــمـــواطـــن ــــا ــــه أي ــــم،  ــــع ن  ]
في الــحــق ــاب ــح أص والــمــواطــنــة

تقفوا بأن أدعوكم االنتخاب،
على تقدموا  أن  قبل لحظة 

بأهم واإلدالء التصويت
تشكيل ـــي ف مــنــعــطــف

ومستقبل مستقبلكم 
مملكتكم... أجيال

مـــاذا ــا يــعــي ــن ــل ــك ف
ــات؟ ــاب ــخ ــت تــعــنــي االن

الثانية- دورتــهــا -فــي 
أعــطــي أن يــعــنــي ومـــــاذا 

المرشحين؟ ألحــد صوتي
ـــــــــــاذا يـــعـــنـــي الـــمـــجـــلـــس وم

وما النيابي والمجلس البلدي
صالحيات كليهما؟

ولكن...هلترونبأنذلككاف
انتخابية) ثقافة (قاعدة لتكوين
سيقومون ومواطنة مواطن لكل
فعال نملك نحن  هل بالتصويت؟ 
والثقافة الــكــافــيــة  الــمــعــلــومــات
اختيار ــات  ــي وآل لسبل الــكــافــيــة

الكفء؟ المرشح الشخص
حتى تجمعا يشهد لم منا من
شخصين ـــن  ع ـــارة  ـــب ع ــــان  ك ـــو  ل
وشغلهم حديثهم مــحــور يــكــون 
وبرامجهم المرشحين الشاغل
شهاداتهم ومحصلة االنتخابية
وتوجهاتهم التراكمية وخبراتهم

بين تداوله يتم ما هذا المذهبية؟
أبرز ولعل األيام هذه المواطنين 
يقابل ــن م ــل ك ــه ب يــنــطــق ســــؤال 
هو: عمله زميل أو جاره أو رفيقه
هذا انتخابات فــي سترشح مــن 

العام؟
ــؤال ــس ال ــرون يــعــتــبــرون ــي ــث ك
المقاطعون- هم وكثيرون سهال
الغالبية- ــن  م سمعت حسبما
يــخــتــلــف ــــــر بـــرمـــتـــه ـــن األم ـــك ول
ــس، ــي ــاس األح ــك ــل ت كــلــيــا عــن كــل
المهمة أن يــرى جيدا فالمتمعن
يجب التصويت وإعطاء  خطيرة
التوجه وال العاطفة  ال يمازجه أال
المادية المصالح وال المذهبي 
تــنــاقــلــت ــا ــدم ــع -وخـــصـــوصـــا ب
المرشحين بعض إرغام الصحف
ــه كي ــرت ـــوة قــاطــنــي دائ عــلــى رش
تكمن وهنا أصواتهم- يمنحوه
ــد ــواح ال ــوت ــص ال ــورة حــتــى ــط خ
كفة ويرجح  مرشحا يسقط الذي 

آخر.
وأمام اهللا أمام مسئولون نحن
عن ــة ــادم ــق ال األجـــيـــال مستقبل 
يستحق الــذي  المرشح  اختيار
واآلخر النيابي، الكرسي منصب

ــة ــدم خ ـــن ع ـــن يـــتـــوانـــى ـــــذي ل ال
المجلس فــي  ــق وف إن المنطقة
أيها ــت ــأل س فــهــل ــدي،  ــل ــب ال
على بــإقــدامــك الــمــواطــن
اخــتــيــار مــرشــحــك أنــك
العاطفة عن ابتعدت
الطائفي ــه ــوج ــت وال
واخترت والمذهبي
فـــي ــــة ــــي ــــالن ــــق ــــع ال
واختيار التصويت
ــب ــس ــح ــــح ب ــــرش ــــم ال
هذا وسمعة قناعاتك
ـــي الــمــنــطــقــة الـــمـــرشـــح ف
له تلجأون مــثــال خير بــأنــه 
عليك قطعا المطالب؟... حال في
ثقافة لنفسك لتبني  جيدا  التفكير
مراجعة وتعيد اآلن من انتخابية
 25 يوم جاء إذا حتى حساباتك
الجاري الثاني نوفمبر/تشرين
ــك ــزم ع ــت ــع ــم ــج ــت ـــون قـــد اس ـــك ت
فتذهب النهائي  الخيار واخترت 
الخاصة الــتــصــويــت ــة  ــاع ق إلـــى 
وأنت صح عالمة بدائرتك وتضع
الضمير ـــي راض الــبــال، مطمئن 
لك واالزدهار الخير اخترت كونك

ولألجيال السابقة.
إذا إال ــه ــي إل تــصــل ــن ل ـــذا  ه ــل  ك
ــة ــي ــاب ــخ ــت االن ــك ــت ــاف ــق ـــت ث ـــع راج
األفضل االختيار في وسخرتها
ــة ــاف ــق ث ـــك قـــاعـــدة ـــدي وكـــونـــت ل
حولنا شيء لكل إن إذ انتخابية،
وهو ــد ــواع وق مفاهيم مجموعة
(ثــقــافــة ــة ــاي ــه ــن مـــا يــكــون فـــي ال

الشيء).
ـــن ـــواط ـــم ال ـــا رأيـــــــك أيــــهــــا ـــم ف
غدا... القرار أصحاب والمواطنة

يرام؟ ما على ثقافتكم هل
ـــم ـــك ـــت ـــاف ـــق وث ـــــــام  ع كـــــل  إذا 

بخير! االنتخابية
إبراهيم زهرة
البحرين - جامعة إعالم طالبة

تنتخب! قبل أن قف...
لــولــديــه الــمــغــتــصــب األب قــضــيــة عــلــى  تــعــقــيــبــًا 
كل إلى أقول المحلية  الصحف إحدى في  والمنشورة
فلذات حساب كان على ولو راحة نفسها عن تبحث أم
حملت لمن يمكن كيف  العجب كل أتعجب  أكبادها،
ترميه ثم بدمها وروته لحمها من جزءاً أحشائها بين

لتفترسه الوحوش!
لهم ــدت ــه م ــن م أنـــت هـــذه الــوحــوش الــمــفــتــرســة
الضحايا ــت ــرك وت ــر آخ ــل  رج ــن  م ــك ــزواج ب الــطــريــق 
آخــر مــكــان ــي ف ـــت وأن ــوش ــوح ـــدي ال تــتــلــوى بــيــن أي
أو المادية سواء غرائزك وتشبعين بالهدوء تنعمين
ألنه الرجل هذا تركت انك تقولين أنت المعنوية...
المزيد، فكيف تتحملين تعودي ولم يضربك ويشتمك
رغبة ويشبع يريد ما ليفعل  عنده  األوالد تتركين
ضحية أنا تقولي ال أنت؟! أم أي فيهم؟! منك االنتقام 
إن آخــر!... رجل من ــزواج ال على الظروف أرغمتني 
لجأت كنت لو الخير يحبون مازالوا البحرين أهل
تقشعر التي المأساة هذه حدثت لما منهم أحد إلى

األبدان. لها
اللواتي األمهات ألعن وأنا الحادثة قرأت أن منذ
تكفي أال  آخــر، ــل رج مــن  ويتزوجن ـــن أوالده يتركن 

عاثر؟! الزواج في أن حظك لتؤكد واحدة تجربة
أقدام تحت «الجنة  (ص): الرسول قال األم  أيتها 
وأنت أقدامك تحت تتوقعينها جنة فأية األمهات»
الفتراس الوحوش  أمام الطريق وفرشت مهدت  من
وأبنائي ضحية أنــا تقولي فال البريئة؟! الفريسة

ضحايا!
تدنسي ال  أقــول: فقط نفسها في تفكر أم كل إلــى
ألعمالك مبرراً الظروف من متخذة بأفعالك األم كلمة
ألف ستجد وتعالى  سبحانه اهللا على تتوكل ومــن
يتوكل «مــن أليس المشكلة... لحل وطريق طريق

حسبه»؟! فهو اهللا على
ميرزا عصمت
للبنات هاجر االبتدائية مديرة مدرسة

أنتن؟! األمهات أي

على سنة لمرور
جناحي حمد الشهيد وفاة

للتذكير لــيــس ــوم ــي ال هـــذا   ]
أهـــالـــي ــــــروح ولـــيـــس لــفــتــح ج
يوم ولكنه أحبهم ومن الشهداء
ــرور م على كــامــل  بــعــام  يــذكــرنــا 
الصدمة ومرور اإلرهابي العمل
في واحد شيء اال ال يبددها التي
من وكــــل احــبــك قــلــوب كـــل مـــن
ــن اســمــك وشــهــامــتــك يا ســمــع ع

حمد. عزيز يا اخي اعز
تؤخذ أن اخي يا  قدرك وكان
بها يــعــتــرف ال  ــي ــت ال ـــادي  ـــاألي ب
اإلســالم وان الحنيف إسالمنا
ومن أعوانهم ومن منهم متبرئ
أنت سبحانك اهللا يا اتباعهم...
العالم كل شيء... أنت على قادر

قلوبنا. في بما

وهذه كلمة
ترتجف والــيــد يكتبها القلم
اخي يا ينساك  ال قلب رجفة من
صورتك إن أقــول أن  وأود  حمد
زاويــة وكــل وجلستك وصوتك
ــت ــي ــب وال ــــــا الــجــامــعــة مـــن زواي
ــك ــرون ــذك ــت ي ــــاء ــــدق وعـــنـــد األص
عليك، ويترحمون ذكرى بأحر
قلوب في أنت تذهب... لم فأنت

الجميع.
ــزة ــزي ــع ـــي مــمــلــكــتــنــا ال ــا ف ــن ه
الهاشمية األردنـــيـــة والمملكة
مشيت ارض ــــل وك ــة ــق ــي ــق ــش ال

وهمسك وحسك اثرك من عليها
جزيل أوجــه أن يفوتني ال  وهنا
األردنــيــة ـــى الــمــمــلــكــة الــشــكــر إل
سفارتها فــي  ممثلة الهاشمية
تفضلت ــا م عــلــى الــبــحــريــن ــي  ف
لــزيــارة ــورة  بــدعــوتــنــا ــك ــش ــه م ب
الــهــاشــمــيــة الــمــمــلــكــة األردنـــيـــة
الشهداء تأبين حفل لحضور
ــذه ه ـــي ف ــي عــلــيــهــم ــض ـــن ق ـــذي ال
أال اهللا وندعو اإلرهابية العملية

في عزيز. يريهم مكروهًا
لــلــشــهــداء ــد والـــخـــلـــود ــج ــم ال

األبرار.

حمد جناحي عائلة المرحوم


