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مواطنون قلقون الستمرار
تطويق األمن موقع مسجد أبي ذر

§الوسط - محمد الجدحفصي 
] أعرب عدد من المواطنين عن قلقهم الستمرار 
بمحيط  أمني  طوق  فرض  الشغب  مكافحة  قوات 
موقع مسجد أبي ذر باسكان نويدرات »البربورة«.
دخول  مواطنون  رصد  أن  بعد  ذلك  يأتي   
أمس  يوم  المسجد  موقع  الى  وجرافة  شاحنات 
أبدوا  حيث   ،)2013 حزيران  يونيو/   24( اإلثنين 
خشيتهم من إزالة قواعد المسجد، وتشييد حديقة 

في موقعه.
 إلى ذلك وصف مسئول قسم الحريات الدينية 
مساعي  السلمان  ميثم  الشيخ  البحرين  بمرصد 
)النويدرات(   البربورة  في  ذر  أبي  مسجد  تحويل 
المحلية  للقوانين  »انتهاك  بأنه  »حديقة«  إلى 

والدولية«.
مظهر  وصف  لنا  يمكن  »ال  السلمان  وأضاف 
الصالة  لمنع  أيام متتالية  محاصرة مسجد ثالثة 
في  الناس  لمحاربة  واضح  مظهر  بأنه  اال  فيه 
الشعائر  ممارسة  في  اإلنساني  حقهم  ممارسة 
اإلعالن  من   )١٨( المادة  في  وارد  هو  كما  الدينية 

العالمي لحقوق اإلنسان«.
الهدم  وأدوات  الجرافات  تجمع  أن  وأوضح 
قوات  من  كبيرة  وأعــداد  الكبيرة  والشاحنات 

السلطة  قيام  من  الشديد  القلق  على  يبعث  األمن 
وسط  الواقع  الغفاري  ذر  أبي  مسجد  بتحويل 
بشكل  هدم  والذي  )البربورة(  النويدرات  إسكان 
غير قانوني في فترة السالمة الوطنية، إلى حديقة 
عامة. وأكد أن المسجد عمره يتجاوز 70 عاماً وله 
تحت  الجعفرية  األوقاف  بإدارة  وتوثيق  تسجيل 
مسمى »مسجد أبوذر« إلى جانب خارطة رسمية 
والموقع  المسجد  اسم  فيها  ذكر  المسح  لشهادة 

والمساحة. 
ال  البعض  »ان  بالقول:  حديثه  السلمان  وختم 
يريد للوطن أن يجتاز محنته، بل يريد له أن يغرق 
المخلصين  لكن  والعنف،  الطائفية  الصدامات  في 
لدائرة  باالنزالق  يسمحوا  لن  البحرين  أبناء  من 
المحاوالت  كل  ستفشل  وبذلك  الطائفي،  العنف 
التي تزرع بذور العنف الطائفي، وتستهدف السلم 

األهلي«.

قوات األمن حالت دون إقامة الصالة في مسجد أبي ذر السبت الماضي

 »األوقاف الجعفرية«: تسّلم بعض 
المساجد المهدمة والتنسيق إلعمار أخرى

مسجد اإلمام الهادي بدوار 22 
يتعرض للتخريب من قبل مجهولين

§دار كليب - محرر الشئون المحلية  
)ع(  الهادي  االمــام  مسجد  تعرض   [  
أمس  مساء  حمد  مدينة  بمنطقة   22 بدوار 
 )2013 حزيران  يونيو/   23( األحد  األول 
حيث  مجهولين  أشخاص  قبل  من  للتخريب 
التابعة  المكيفات  أنابيب  قطع  الى  عمدوا 
دون  من  الموقع  من  فروا  ثم  المسجد  إلى 
القبض  أو  معرفتهم  من  أحد  يتمكن  ان 
القيم على المسجد: إن  عليهم. الى ذلك، قال 
قبل  من  تخريب  لعملية  تعرض  »المسجد 

أنابيب  قطعوا  حيث   مجهولين،  أشخاص 
المكيفات وعندما رآهم أحد األشخاص فروا 
إلى  بالغ  بتقديم  قمنا  وقد  الموقع،  من 

بالواقعة«. االمنية  الجهات 
والمناطق  القرى  من  عدداً  أن  يذكر    
عمليات  الماضية  القليلة  الفترة  في  شهدت 
ومنظمة،  مجهولة  جماعات  قبل  من  تعد 
حيث تعرض أهالي منطقة عراد وسياراتهم 
كما  مجهولين،  أشخاص  قبل  من  للتخريب 
تعرض مواطن بحريني وسيارته للتخريب 
بالمنطقة الفاصلة بين قرية الدراز والبديع.

§المنامة - إدارة األوقاف الجعفرية
األوقاف  إدارة  أكدت   [
قامت  أنــهــا  الجعفرية، 
وزارة  ــع  م بالتسيق 
اإلسالمية  وشئون  العدل 
المعنية  والجهات  واألوقاف 
عدد  إعمار  إلعــادة  تمهيداً 
أزيلت  التي  المساجد  من 
الوطنية،  السالمة  فترة 
منها  مجموعة  أنجز  والتي 
كمسجد  األخيرة  اآلونة  في 
في  الكائن  علي)ع(  اإلمــام 
اإلمام  ومسجد  زايد  مدينة 
باإلضافة  في صدد،  علي)ع( 
الــرســول  مسجدي  ــى  إل
البنين  وأم  )ص(  األعظم 

الكائنين بمدينة حمد.
وقالت: »تم استالم مسجد 
إبراهيم في كرباباد،  الشيخ 

في  الحسيني  العهد  ومأتم 
تطلع  كما  جدحفص،  إسكان 
الجعفرية  ــاف  األوق إدارة 
التي  الجبارة  الجهود  على 
في  العدل  وزارة  بها  تقوم 
اللجنة  توصيات  تنفيذ 
المساجد  إلعمار  الوطنية 
المدرجة على جدول أعمالها 
والذي   ،2013 الحالي  للعام 
ضمنها  ومن   ،2014 يليه 
الواقعة  المساجد  من  عدد 
ومأتم  كمسجد  حمد  بمدينة 
ومسجد  الهادي)ع(،  اإلمام 
ومسجد  الجواد)ع(،  اإلمام 
ومسجد  السجاد)ع(،  اإلمام 
البقيع ومسجد أبوطالب)ع(، 
اإلمــام  لمسجد  باإلضافة 
بقرية  الكائن  الصادق)ع( 

سلماباد«.

مجلس  أعضاء  وأعــرب 
إدارة األوقاف الجعفرية عن 
القيادة  إلى  الجزيل  شكرهم 
رئيس  وإلــى  السياسية، 
للشئون  األعلى  المجلس 
السمو  صاحب  اإلسالمية 
آل  خالد  بن  عبداهلل  الشيخ 
خليفة، ونائب رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ خالد بن عبد 
الجهد  على  خليفة،  آل  اهلل 
الكبير ومساهماتهم الخاصة 
أعمار  إعادة  ملف  إنجاز  في 
المساجد في مختلف مناطق 
أثر  من  له  لما  البحرين 
المواطنين  نفوس  في  طيب 
البحرينين بمختلف أطيافهم 
قواعد  يعزز  وما  وأعراقهم، 
أرض  على  الوطنية  الوحدة 

البحرين الغالية.

مسجد الشيخ إبراهيم في كرباباد

المخربون قطعوا أنابيب المكيفات بالمسجد

»المنبر التقدمي« يدين االعتداء على الوداعي ويطالب 
بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة

 إعادة افتتاح فرع جمعية »وعد« بالمحرق... 
والنيابة جمدت الدعاوى المرفوعة من عامين

§أم الحصم - جمعية وعد
] قال القائم بأعمال األمين العام لجمعية »وعد« 
رضي الموسوي إن الدعاوى التي رفعتها جمعية 
»العمل الوطني الديمقراطي« )وعد( بخصوص ما 
تم تخريبه في لحظات تيه وتشنج طالت مقر وعد 
أم  في  لوعد  الرئيسي  المقر  وإحراق  المحرق  في 
العامة وبقيت مجمدة  النيابة  الحصم  لم تحركها 

منذ أكثر من عامين.
يراد  كان  االعتداءات  هذه  أن  الموسوي  ورأى   
أبناءه.  يحذو  الذي  واألمل  الوطن  اغتيال  منها 
حاضر  األرض  هذه  في  ترى  التي  السواعد  لكن 
خربه  ما  بناء  أعادت  فيها،  المواطن  ومستقبل 

المتشنجون والمغرر بهم.
العام  األمين  بأعمال  للقائم  كلمة  في  ذلك  جاء 
فرع  افتتاح  في  الموسوي  رضي  »وعد«  لجمعية 
حزيران  يونيو/   24( اإلثنين  أمس  مساء  المحرق 

.)2013

افتتاح  بإعادة  الليلة  »نحتفل  الموسوي  وذكر 
تأسس  الذي  الصرح  هذا  المحرق...  في  وعد  فرع 
المرحوم  المؤسس  القائد  من  ومتابعة  بمبادرة 
يهدأ حتى  لم  الذي  النعيمي  عبدالرحمن  المناضل 

تيقن من تجسيد رغبته إلى واقع معاش«.
وأضاف أن »المحرق فيها عبق تاريخ البحرين 
رغم  على  الوطنية  الوحدة  وتجسيد  النضالي 
العمل  على  مؤخراً  والمنتفعين  الطارئين  تكالب 
أزقتها... وهي مدينة تبقى شامخة  السياسي بين 
بصواب بوصلتها منذ بدايات القرن الماضي مروراً 
في  والمتمثلة  وسبعيناته  وستيناته  بخمسيناته 
يتجزأ،  وال  اثنين  على  ينقسم  ال  الوطن  هذا  أن 
وأن قوته في وحدته وتنوعه فـ«الدين هلل والوطن 

للجميع«... جميع مواطنيه من دون تمييز«.
أنها  أكد  حيث  »وعــد«،  جمعية  إلى  وتطرق 
أعضاؤه  يجسد  للطوائف،  عابر  »تنظيم سياسي 
البحرين  بأن  ويؤمن  بالدنا،  في  الجميل  التنوع 

جزء من منظومة دول الخليج العربي، وهي جزء 
ال يتجزأ من األمة العربية... وهي نتاج للحضارة 

العربية واإلسالمية«.
اإلنسان  حقوق  بأن  نؤمن  »نحن  وأضــاف   
والكرامة  والعزة  والمساواة  االجتماعية  والعدالة 
هي حقوق أساسية غير قابلة للتفاوض عليها. كما 
ونرفض  أراضيها  ووحدة  بالدنا  باستقالل  نؤمن 
الداخلية،  شئونها  في  التدخل  أشكال  جميع 
فالبحرينيون قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم. 
كما نعتقد اعتقاداً جازماً بأن البحرين هي لجميع 
بمقرراتها  تتفرد  أن  فئة  ألية  يحق  وال  أبنائها 
للشعب  فيها  السلطة  وإن  والسياسية،  المادية 
ديمقراطي،  فيها  والحكم  جميعاً  السلطات  مصدر 
ميثاق  في  ونــرى  الدستور.  عليه  نص  كما 
عليه  صوت  الذي  الجامع  اإلطار  الوطني  العمل 
البحرينيون بشبه إجماع حيث نص على الملكية 

الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة.

§مدينة عيسى - جمعية المنبر 
الديمقراطي التقدمي

الديمقراطي  المنبر  أدان   [
التقدمي االعتداء الوحشي اآلثم الذي 
التقدمي  المنبر  عضو  له  تعرض 
سيد  المعروف  والنقابي  والمناضل 
مطالباً  باسل(،  )بو  الوداعي  جعفر 
في  بواجبها  بالقيام  األمنية  الجهات 
سرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم 

للمحاكمة.
وأضاف أن الكيفية التي وقع فيها 
أسلوب  عن  تكشف  الحادث،  هذا 

جهات  قبل  من  ومتعمد  له،  مخطط 
الوطن  لهذا  خيراً  تضمر  ال  وأفراد 
على  االعتداء  أن  إلى  الفتاً  وأبنائه، 
ضمن  يأتي  إنما  الوداعي«  »السيد 
اعتداءات  مجموعة  من  سلسلة 
الفترة  في  اآلمنين  من  الكثير  طالت 
الفئة  تلك  استفادت  حيث  األخيرة، 
واألعراف  القانون  بحكم  المجرمة 
تطبيق  في  القائم  التساهل  من 
أجل  من  وحــزم  بعدالة  القانون 
بعض  عبث  من  المواطنين  حماية 
خارج  بحرية  تلعب  التي  الجماعات 

القانون من دون حسيب أو رقيب.

منه  حذرنا  ما  »هــذا  وأردف    
المنبر  ــي  ف وتـــكـــراراً  مــــراراً 
تستفيد  حيث  التقدمي،  الديمقراطي 
بعض  من  العابثة  الجماعات  تلك 
واإلعالمية  الرسمية  التصريحات  
تلك  غــرار  على  المسئولة،  غير 
ميليشيات  بتشكيل  طالبت  التي 
بعض  لحماية  مدنية  جماعات  أو 
هذا  لكل  العنان  أطلق  ما  المناطق، 
إيقافه  بات  والذي  الحاصل  العبث 
تقوم  أن  يجب  قصوى  مسئولية 
على  لتدلل  األمنية  الجهات  بها 
اضطالعها بدورها في حماية الناس 

عام«،  بشكل  وأمنهم  وممتلكاتهم 
واالعتداءات  الهجمات  بأن  مفيداً 
على  والمتكررة  الخطيرة  األمنية 
سمة  أصبحت  اآلمنين  المواطنين 
الكثير  األيام واألسابيع األخيرة في 

من المناطق واألحياء السكنية.
أن  اعتادت  ما  أن  إلى  ــار  وأش
ممارسات  من  األمن  قوات  به  تقوم 
سهل  ومــدانــة،  مرفوضة  أمنية 
مجهولة  وجهات  أفراد  قيام  بدوره 
أمنية  وتعديات  استهداف  بعمليات 
ممتلكاتهم  في  اآلمنين  على  خطيرة 

ومنازلهم وأعمالهم من دون رادع.

»الوطنية لحقوق اإلنسان« تدعو لتضافر الجهود »الغرفة«: »تكّدس الشاحنات« أدى إلى تراجع في القدرات التصديرية
لتطبيق ضمانات حقوق اإلنسان بالبحرين

وتنمية  تعزيز  أجل  من  الجهود  تضافر  إلى  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  دعت   [
وحماية حقوق اإلنسان  لتطبيق أكبر ضمانات سامية لحقوق اإلنسان على أرض البحرين.

األمم  مفوضية  احتفال  ذكرى  مع  تزامناً  اإلثنين،  أمس  أصدرته  الذي  بيانها  في  ذلك،  جاء 
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بالذكرى السنوية الــ 20 للمؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان 

المنعقد العام 1933.
في  أجمع  العالم  دول  تتخذها  التي  الجريئة  للخطوات  تقديرها  عن  المؤسسة  وأعربت 
سبيل ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان، وتعزيزها وحمايتها باعتبارها الطريق البناء لتحقيق 
السالم واالستقرار والتنمية. وأضافت »يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان المنعقد في 
طريق  خريطة  لرسم  فيه  التعهد  تم  الذي  األساس،  حجر   )1993 يونيو   25( بتاريخ  فيينا 
واحدة للسير نحو تحقيق أهداف سامية في حقوق اإلنسان، حيث تم الخروج منه بتوصيات 
وتعهدات جوهرية أبرزها: االتفاق على إنشاء منصب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق 
وبرنامج  فيينا  إعالن  المؤتمر  تبني  إلى  باإلضافة  اإلنسان،  حقوق  ودعم  لحماية  اإلنسان 
حقوق  وتعزيز  حماية  مجال  في  الجهود  لتجديد  بداية  ليشكل   )VDPA( به  الخاص  العمل 
اإلنسان على مدى العشرون عاماً، منها التطورات التي شملت مجال النهوض بحقوق المرأة.

§السنابس - غرفة تجارة وصناعة البحرين
»إن  البحرين:  وصناعة  تجارة  غرفة  قالت   [
فهد  الملك  جسر  على  الشاحنات  تكدس  أزمة 
العاملة  والمؤسسات  الشركات  من  العديد  كّبد 
قدراتها  تراجعت  حيث  كبيرة،  خسائر  بالبحرين 
تعرضت  كما  مسبوقة،  غير  بنسبة  التصديرية 

منتجاتها للتلف نتيجة تأخر تسليمها«.
سريع  حل  إليجاد  دعوتها  الغرفة  وجــددت 
هذه  »إن  وقالت:  على  الشاحنات  ألزمة  ونهائي 
المشكلة باتت تؤثر سلباً على المزايا االستثمارية 
دول  لسوق  مدخاًل  باعتبارها  للبحرين  النسبية 

مجلس التعاون الخليجي«.
 جاء ذلك خالل االجتماع، الذي عقد ببيت التجار 
ورئيس  فخرو،  عبداهلل  عصام  الغرفة  رئيس  بين 
حاتم  قيس  البحرينية  األميركية  التجارة  غرفة 

أعضاء  من  عدد  االجتماع  حضر  حيث  الزعبي، 
مجلس إدارة الغرفتين والمسئولون فيهما.

من  قلقها  األميركية  الغرفة  أبدت  وبدورها 
الجسر،  على  الشحنات  تكدس  مشكلة  استمرار 
الفتة إلى أن هذا األمر أدى إلى تراجع اإلمكانيات 
من  تتخذ  التي  األميركية  للشركات  التصديرية 
الخليجية  السوق  وتستهدف  لها  مقراً  البحرين 
فهد  الملك  السعودية، وتعتمد على جسر  وخاصة 
وطالبت  المجلس،  دول  إلى  منتجاتها  تصدير  في 
وأن  خاصة  عاجل،  بشكل  المشكلة  هذه  بمعالجة 
لتصدير  الرئيسي  الشريان  يعتبر  الجسر  منفذ 
المصانع  من  والكثير  الشركات،  هذه  منتجات 
واإلنتاج  العمل  تقليص  إلى  اضطرت  الوطنية 
واالستثمارات  للتوسع  خطط  أي  في  والتريث 
الشاحنات على  الجديدة لحين حل مشكلة تكدس 

الجسر.
التي  بالجهود  فخرو  أشاد  آخر،  جانب  ومن 
وهنأ  البحرين،   – األميركية  التجارة  غرفة  تبذلها 
ليتولى  انتخابه  على  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
الحالية،  الدورة  خالل  الغرفة  إدارة  مسئوليات 
إيجابي  دور  لها  سيكون  الجهود  هذه  »إن  وقال: 
في  القائمة  االقتصادية  العالقات  تطوير  في 
مؤكداً  والتجارية«،  االقتصادية  المجاالت  مختلف 
التي يمكن  التعاون  الغرفة إلبداء أشكال  استعداد 
ومشاريع  وبرامج  أهداف  تحقيق  في  تسهم  إن 
وتعزيز  البحرينية،   – األميركية  التجارة  غرفة 
والواليات  البحرين  بين  االقتصادي  التعاون 
والصعوبات  العقبات  وتذليل  األميركية،  المتحدة 
التبادل  حجم  زيادة  استمرار  دون  تحول  التي 

التجاري بين البلدين.


