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كشف لـ “رمضانيات” عن مساعي لتنشيط السياحة
وجذب االستثمار بالمحافظة
على العصفور “ ..كلنا شركاء في السالم” رسالة
“الشمالية” للسلم األهلي والوحدة الوطنية
أكد محافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور أن رسالة المحافظة أكدت الشراكة بين األجهزة
الحكومية والمجتمع األهلي لتحقيق دعائم السلم االجتماعي والوحدة الوطنية تحت شعار “كلنا شركاء في السالم”،
ومن هذا المنطلق نعمل على ترجمة الشراكة المجتمعية إلى مسارات تنمية شاملة من خالل التواصل والتالقي بين
ً
ً
وحماية للنسيج االجتماعي المتماسك تحت مظلة الوحدة الوطنية في
صيانة للسلم األهلي
الجهات الحكومية واألهلية
ظل العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه .وأشار في حديث مطول لـ “رمضانيات” إلى أن المحافظة تحتضن
 60بالمئة تقريبًا من آثار وتراث وإرث البحرين على مر العصور ،والبحرين منذ زمن بعيد اهتمت بهذا اإلرث الذي يعتبر موروث
حضاري إنساني والتزال تعمل بجد من أجل تقديمه للعالم .وأوضح أنه يتم حاليًا بحث إمكانيات تنشيط السياحة وجذب
االستثمار في قطاع تطوير السواحل وإعادة تخطيط األراضي القريبة من السواحل والمناطق الزراعية إليصال الخدمات
وفتح االستثمار لمشاركة القطاع الخاص في بناء المشاريع السياحية  ...الكثير من التساؤالت حول المحافظة الشمالية
كشف عن إجاباتها محافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور في حديثه لـ“رمضانيات” ...

صيد ال يرحب به أحد

اللخمة “ ..جفعانة” و”طباقة” و”نوامة”
اللخمة ذات جسم مفلطـح ،وذيل طويل يحمل
شوكة سامة مسننة تغطى بغشاء مخاطي
يحتوي على عدد من الخاليا السامة ،وتختلــف
أحجام اللخم وأنواعها ومسمياتهــا فمنها:
تيس غرابي ،جفعانة ،طباقة ،رقيطي ،شرص،
عليموه ،طبيجـي ،نوامة ،حيفة وغيرها ،واللخمة
غضروفيـة معروفة بخطورتها تعـيش في البحار
المجالس الرمضانية

والمحيطات والمناطق االستوائية وشبه االستوائية،
كما توجد في المناطـق المعتدلة ،وفي الشمال
الشرقي من المحيط األطلسي ،وفي البحر
األبيض المتوسط ،والبحر األسود والخليج العربي،
وتفضل اللخمة الصغيـرة أو المتوسطـة الميـاه

ذكريات من أيام زمان

الضحلة والخلجان التي تتميز بقيعانها الرملية،

الفريسة وبين األنسجة مما يجعل إخراجهـا

ومن عادتها البقاء ساكنة على القــاع ،وتدفن

صعبًا ،على عكس اللخمة الكبيرة الحجم

نفسها في الرمال وال يظهر منها سوى العينيـن،

التي تعيش في البحار المفتوحة “...رمضانيات”

وعندما تشعر بالخطر تضرب بذيلها في حركة

تفتح ملف اللخمة وتسرد حياتها وتكشف عن

سريعة جدًا فتندفع الشوكة بقوة إلى جسم

خطورتها على اإلنسان ...

بطاقة كريدي مكس بريميم الجديدة
تجربة راقية توفر فرصًا ال حدود لها!
ادخل إلى عالم واسع من الفخامة والمزايا مع فيزا سيغنتشر وورلد ماستر كارد من كريدي مكس .عزز قوتك الشرائية مع
مزايا مصممة لتناسب احتياجاتك الخاصة ،إضافة إلى مكافآت مجزية ،وخدمات متميزة في أي مكان وأي وقت في العالم.
تقدم بطلبك اآلن واحصل على هدية فاخرة*
تطبق الشروط واألحكام حتى نفاذ الكمية

كريدي مكس ش.م.ب (مقفلة)  -شركة تمويل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي
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تعيش بالمياه الدافئة والضحلة

اللخمة  ..السمكة الخطرة

إال نادرًا ولفترات قصيرة وترقد وهي نصف مدفونة
وتحتفظ األنثى بالبيض داخل جسمها حتى يفقس،
ولهذا الكائن القدرة على إطالق شحنة كهربائية تصل
إلى  500فولت من كتل جيالتينية تحوي آالف الخاليا
تتراوح بين  20ألف و 100ألف خلية على جانبي الجسم
مباشرة خلف الرأس ،وهذه الخاليا تكون الطرف
العلوي منها موجبًا والطرف السفلى سالبًا ،لذلك
فان التيار الكهربائي للرعاد يمر من الناحية البطنية إلى
الظهرية وعندما تهاجم تلك السمكة فإن الخاليا
تصدر الشحنة الكهربائية بنبضة واحدة ثم تعاود
شحن الخاليا أثناء ابتعادها من مكان الخطر.

الهجوم على الفريسة

سمكة اللخمة أو الرقيطة من األسماك الخطرة والتي تعيش في المياه الدافئة والضحلة،
وتقضي معظم وقتها متخفية في قاع المحيط ،وهناك  60نوعًا مختلفًا من سمكة
اللخمة والمهددة لبعضها البعض ،وسمكة اللخمة هي من األسماك المتعلقة بسمك
القرش فهي مثل أسماك القرش في عدم احتوائها على هيكل عظمي ،ويتكون لديهم
الهيكل العظمي من الغضروف ،ويأتي العمود الفقري المسننة في بعض األنواع ،وأنها
تستخدم العمود الفقري والسم للحماية من الحيوانات المفترسة ،ويمكن بسمكة
الرقيطة أن تقتل الكثير من الحيوانات المختلفة بما في ذلك البشر“ ..رمضانيات” تحذر
من سمكة اللخمة وتكشف عن أسرارها ...
وصف اللخمة

أنواع “اللخمة”

وأكبر سمكة من أسماك اللخمة يمكن أن يصل
طولها إلى  6.5أقدام وتزن ما يصل إلى  790رط ً
ال ،وتقع
عيون سمكة اللخمة على الجزء العلوي من الرأس،
ولكنها ال تستخدم عيونها إليجاد الفريسة ،ولديها
أجهزة االستشعار تساعدهم على كشف الشحنات
الكهربائية التي تنبعث من الحيوانات إلفتراسها ،وتقع
أفواه السمكة على الجانب السفلي من الجسم
وعندما تقبض على المحار والجمبري وبلح البحر
فإنها تستخدم أفواههم القوية ،وإلى جانب الفم
لديها الخياشيم الخيشومية على الجانب السفلي
من الجسم ،وتسبح سمكة اللخمة عن طريق تحريك
الزعانف صعودًا وهبوطًا ،وهذه الحركات تتشابه مع
حركات أجنحة الطيور ،ويقال أنه في بعض األحيان أن
سمكة اللخمة “الطائرة” داخل المياه.

وهناك عدة أنواع من سمكة اللخمة ،من بينها
ذات السوط الطويل ،واللخمة ذات السوط تعد ذات
جسمها ناعم الملمس وعرض القرص أعرض من
طول الجسم ،لذا فهي تبدو دائرية الشكل من عند
قاعدة الذيل وحتى جانبي العينين ،ثم تأخذ شكل
مثلث قمته أمام منتصف العينين ،ولونها يتدرج من
اللون الرملي إلى البني القاتم مع وجود نقط مرمرية
اللون أو سوداء ،والذيل أسطواني والطرف الحر منه
يوجد عليه من  40-30حلقة داكنة اللون ويوجد به
شوكة كبيرة مشرشرة أفقية تحت الذيل مباشرة،
وهناك أيضًا من األنواع سمكة اللخمة الصغيرة ويتميز
جسم هذا النوع بأنة ناعم الملمس والقرص بيضاوي
محدب من األمام ومستدير الجوانب ،والعيون كبيرة
وجاحظة وتوجد في منتصف الظهر وذيلها سميك
وأطول من قرص الجسم مع وجود حافة جلدية
غليظة تنطوي لتكون زوج من األشواك متجهة إلى
أعلى ،ولون الرقيطة بني خفيف مبرقش ببقع زرقاء
كبيرة ودائرية على القرص مع وجود خطوط زرقاء
على جانبي الذيل ،وأخيرًا هناك نوع يعرف باسم
اللخمة الكهربائية أو الرعاد ،وتتميز بان جسمها ناعم
ورخو ولونه بني مصفر من الناحية الظهرية أبيض
ترابي من الناحية الباطنية ولها زعنفتان ظهريتان،
والفص السفلي من قاعدة الذيل طويل والذيل قصير
وغليظ ويصل طولها إلى قرابة المتر ،ويعيش هذا
النوع منبطحًا على بطنه على قاع البحر وال يتحرك

تزاوج اللخمة
وتعيش سمكة اللخمة بشكل انفرادي لكنها تسبح
أحيانا في مجموعات ،وتسمى مجموعة من سمكة
اللخمة “المدرسة” ،وتقضي السمكة معظم وقتها
مخفية في قاع المحيط ،وشكل ولون الجسم يسمح
لها باإلنزالق تحت الرمال وتصبح غير مرئية لألعداء،
وسمكة اللخمة تلد  6-2سمكات كل عام ،ويولد
الصغار بالشكل الكامل لـ سمكة اللخمة ،وكأنها
نسخًا مصغرة من الحيوانات البالغة ،واألطفال يقوموا
برعاية أنفسهم من لحظة الوالدة.

ومن عادة أسماك “اللخمة” أنها تبقى ساكنة على
قاع البحر تدفن نفسها في الرمال وال يظهر منها
سوى العينان وعندما تشعر بالخطر تضرب بذيلها
في حركة سريعة جدًا فتندفع الشوكة بقوة في
جسم الفريسة وتغرس أسنانها الجانبية بين األنسجة
مما يجعل إخراجها صعبًا دون إجراء عملية جراحية،
وتظهر على المصاب أعراض التسمم فورًا ويشعر
ببرودة ورعشة وتشنج إطرافه ،وتحدث اإلصابة عادة
في القدم إال انه سجلت إصابات في أجزاء متعددة من
الجسم ،وتتواجد هذه األسماك في الشمال الشرقي
من المحيط األطلسي وفي البحر المتوسط وكذلك
البحر األسود والخليج العربي والبحر األحمر هذا وتتوفر
في األسواق في اإلسكندرية والكثير من اسواق
السمك بالخليج العربى ،ويتم إفراز السموم عندها
من الغدد السامة والزبانيات المتصلة بها وتتسلح
هذه األسماك كذلك باألشواك المتواجدة بكثرة على
أذنابها الحادة ،والجرح الناتج عن وخز الزبانة واألشواك
مؤلم جدًا ويصاب بالتورم حا ً
ال ،وبعد أن يصل السم
إلى الدم يصاب اإلنسان بالقيء الشديد ،اإلسهال،
ويتصبب العرق الغزير منه ،ثم يعتريه هبوط حاد في
الضغط الدموي ،وأخيرًا يصاب بشلل العضالت اإلرادية
وغير اإلرادية ،وهناك حاالت موت كثيرة نتيجة التعرض
لخطر هذه األسماك ،ولذلك ينصح عند التعرض
لإلصابة التوجه مباشرة إلى اقرب مستشفى ،وكذلك
يطلق عليها القوابع نظرًا إلى إنها تقوم بدفن نفسها
في الرمال وال يظهر منها إال العينين فقط وتظل
ساكنة لفترات طويلة في انتظار الفريسة.

اللخمة في المنام
ويدل رؤس السمك وسمكة اللخمة على خيرات كثيرة
في األحالم كما يدل على بعض الشر ،فعند رؤية عدد
كبير من السمك ال يمكن عده فهو يدل على الرزق
والمال والمكاسب ،أما العديد منها ومعرفة أعدادها
بما ال يتعدى أربعة فهي تدل على النساء وأكثر من
ذلك تفسر بالمال والرزق ،ولون السمك يوحي بتفسير
هل خير من النساء أو مكائد وضرر ،واصطياد السمك
الكبير يدل على الخير والفرج ،واصطياد السمك
الصغير قد يدل على تأجيل وتأخير في الفرج أو انتفاع
جزئي مما كان يتوقعه كثير ،ورؤيا خليط األسماك
بين الصغير والكبير تؤول للخلط بين األفراح واألحزان
واالهتمام بها.
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أكد أن المحافظة نفذت الكثير من البرامج والمبادرات محل فخر

على العصفور  ..مجالسنا الرمضانية تفتح قلبها
وذراعيها بالمحبة والبركة

قال محافظ المحافظة الشمالية علي بن
الشيخ عبدالحسين العصفور إن مجالسنا
الرمضانية تفتح أحضانها بالمحبة والبركة،
وتفتح قلبها وذراعيها لمحبيها من
المواطنين والمقيمين .وأشار في حديث
مطول لـ “رمضانيات” إلى أن المحافظة
نفذت برامج نفخر بها برامج تدريب وتأهيل
العاطلين عن العمل من الجامعيين مع
الجمعية األهلية للتدريب والتأهيل .ولفت
إلى “نتعاون مع المجلس البلدي وبلدية
المنطقة الشمالية ونتباحث في الكثير
من األمور التي تصل للمحافظة ونصنفها
بحسب الجهة المختصة ويتم تدارسها
وفقًا للقوانين واألنظمة المعمول بها في
المملكة ،وهناك برامج تشاركية من األنشطة
والفعاليات ونحن نعتز برصيد من التفاعل
واالحترام المتبادل في العالقات التي تخدم
المسارين األمني والتنموي للطرفين” .وشدد
على أنه “كل ما يحيط باألمن والتنمية
وضعناه في خطة عمل اللجنة األمنية،
وليس هذا فحسب ،فقد أنجزنا بحثًا مهمًا
لقياس دور مؤسسات المجتمع المدني
خصوصًا على مستوى الحفاظ على السلم
واألمن اإلجتماعي ومدى اسهام هذا القطاع
المهم في هذا الجانب” .وفيما يلي نص
الحوار الكامل الذي تنفرد بنشره “رمضانيات”
مع محافظ المحافظة الشمالية علي بن
الشيخ عبدالحسين العصفور ...
 qمشهود للمحافظة الشمالية بكونها تلعب دور ًا
بارز ًا على الصعيد االجتماعي من عدة نواحي أهمها
التواصل مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم
ومتطلباتهم المعيشية بما يوفر لهم الحياة
الكريمة ،هل تكشفون لنا عن أبرز جهود المحافظة
تجاه ذلك الدور المهم؟
في الواقع ،نحن نتمنى دائمًا أن يتحدث األهالي عنا
في هذا الجانب ،فهذا أبلغ من أن نتحدث نحن عن
ً
إجابة على هذا السؤال ،دعني ألفت
أنفسنا ،ولكن
النظر إلى أن دور المحافظة تنموي أمني ،وتحت هذا
العنوان تنضوي الكثير من الرؤى والبرامج واألعمال،
فتطوير برامج وأنشطة المحافظة الشمالية هو األمر
األكثر الحاحًا وأهمية بالنسبة لنا فهناك احتياجات
متزايدة للخدمات والمشاريع ،وفي ذات الوقت ،هناك

الكثير من المشروعات المقيدة على الجداول الزمنية

تعكس التالحم بين القيادة والشعب ليكون هذا
الشهر الكريم رسالة محبة ووالء لجاللة الملك
المفدى حفظه اهلل ورعاه ،باإلضافة إلى الحرص على
احتياجات األهالي بما يشمل خدمات البنية التحتية
ومشاريع اإلسكان والبرامج االجتماعية والتوظيف
والحرص على عدالة التنمية في تنفيذ برنامج عمل
الحكومة بالمقارنة مع المحافظات األخرى.

الشباب ورعايتهم في إطار إحياء ودعم الرياضات

 qما هي أوجه الشراكة المجتمعية بين المحافظة
والمواطنين؟

الملك حفظه اهلل ،نرفع احتياجات األهالي في

عبرت رسالة المحافظة على تأكيد الشراكة بين
األجهزة الحكومية والمجتمع األهلي لتحقيق
دعائم السلم االجتماعي والوحدة الوطنية تحت
شعار“ :كلنا شركاء في السالم” ،ومن هذا المنطلق
نعمل على ترجمة الشراكة المجتمعية إلى مسارات

للتنفيذ ،وبعضها لم يتم تنفيذه ،وفي الواقع،
هي مسئولية كبيرة حيث أن سيدي حضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،ملك البالد
المفدى حفظه اهلل ورعاه ،أوصاني بعد أداء القسم
بأن أتابع كل احتياجات أهالي المحافظة مهما
كان حجمها ال سيما االهتمام بمشاريع واحتضان
الشعبية والتراثية ،ولذلك ،وفي لقاءاتنا مع جاللة
كل مدن ومناطق المحافظة ال سيما أثناء التفضل
والتشرف بزيارة جاللته في اللقاء السنوي مع األهالي
في شهر رمضان الكريم ،ونحن نعمل على اإلعداد
لهذه الزيارة لتحقيق نجاحها بشتى المقاييس التي
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من األمور التي تصل للمحافظة ونصنفها بحسب
الجهة المختصة ويتم تدارسها وفقًا للقوانين
واألنظمة المعمول بها في المملكة ،وهناك برامج
تشاركية من األنشطة والفعاليات ونحن نعتز برصيد
من التفاعل واالحترام المتبادل في العالقات التي
تخدم المسارين األمني والتنموي للطرفين.
ودعني أشير إلى مثال يجسد العمل المشترك،
وهي حملة إزالة السيارات المهجورة في منطقة
سلماباد الصناعية والتي انطلقت بالشراكة مع
بلدية المنطقة الشمالية ،وزارة الصناعة والتجارة،
اإلدارة العامة للمرور يوم الخميس  9يونيو  ،2016وهي
مستمرة بهدف تقليص المخالفات الكبيرة في هذه
المنطقة والمتراكمة منذ سنوات طويلة.

تنمية شاملة من خالل التواصل والتالقي بين الجهات
ً
ً
وحماية
صيانة للسلم األهلي
الحكومية واألهلية
للنسيج االجتماعي المتماسك تحت مظلة الوحدة
الوطنية في ظل العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى
حفظه اهلل ورعاه ،ونحن من خالل مبادرة “كلنا
شركاء في السالم” تترجم تطبيقًا فعليًا توجيهات
معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن
عبداهلل آل خليفة منذ أن جاءت مبادرة معاليه في
العام  2006بتخصيص يوم الثامن عشر من شهر مارس
من كل عام ،يومًا للشراكة المجتمعية.

 qتبذل المحافظة بالتعاون مع األهالي والمقيمين
جهود ًا مضنية لترسيخ وفرض األمن واالستقرار ،فما
هي أبرز تلك الجهود؟
من المهم اإلشارة إلى أن العمل يستند على قرارات
واضحة ،وسأبدأ بعمل اللجنة األمنية وهي مشكلة
بقرار من معالي وزير الداخلية ،ففي كل محافظة
من المحافظات األربع لجنة أمنية ،وقد حرصت
شخصيًا على أن تكون لدينا خطة عمل مقترحة
تشمل مجموعة أهداف تنطوي تحت متطلبات
(الشراكة المجتمعية) تحقيقا لمرئيات معالي الوزير
في أحداث التوافق بين برامج التنمية ومتطلبات
االستقرار األمني من خالل الشراكة مع المجتمع

بكل مكوناته ،وقد عملنا منذ بداية التشرف برئاسة
هذه اللجنة على وضع خطة استراتيجية للعمل
تتمحور حول صالحية هذه اللجنة لتكون داعمة
للخطة االستراتيجية األمنية لوزارة الداخلية ،ورغم
المدة القصيرة التي أعلن عنها إال أنها قد تجسدت
في إحدى مبادراتنا وذلك للسنة الثانية على التوالي
في خطتنا االستباقية في الشراكة مع وزارة
األشغال ومديرية شرطة المحافظة الشمالية
لتوفير اإلمكانيات اللوجستية والكادر المطلوب
لمنع كل أنواع زعزعة األمن والنظام العام لبعض
أصحاب النفوس البغيضة ،والمحافظة عملت
بشكل استباقي لوقف وافشال هذا المخطط
الذي ال يتواءم مع تطبيق القانون والنظام العام،
كما عملنا على إزالة االنسدادات أو ً
ال بأول في كافة
مواقع تجمع المخلفات التي يستخدمها المخربون.

 qهل ثمة تعاون وتنسيق مع مجلس بلدي
الشمالية؟
لكل من المحافظة والمجلس البلدي إطار قانوني
يحدد عملها دون تداخل أو تشابه والعالقة بين
المحافظة والمجلس البلدي عالقة تكاملية هدفها
تقديم األفضل للمواطن ،ونحن نتعاون مع المجلس
البلدي وبلدية المنطقة الشمالية ونتباحث في الكثير

 qماذا عن مستجدات المشروعات اإلسكانية التي
يجري العمل بها بقرى المحافظة؟ وهل من أخبار
جديدة تسعد قلوب مواطني المحافظة؟
يتولى األخوة في وزارة اإلسكان ،ومن خالل ممثل
الوزارة في المجلس التنسيقي ،تقديم المعلومات
حول المشاريع اإلسكانية بشكل دوري خالل
اجتماعات المجلس الشهرية وفي الحقيقة،
تسعى وزارة اإلسكان دائمًا لمواكبة حجم الطلبات
اإلسكانية ،ونظرًا لمحدودية المساحات المتوفرة
في بعض المناطق توجهت الوزارة إلى البناء
العمودي الستيعاب الطلبات المتراكمة ،والمدينة
الشمالية كما تعلمون مشروع نموذجي متكامل
وبحسب التصريحات الرسمية فإن مراحل المشروع
قيد التنفيذ  ،والتي تشمل على البنية التحتية وبناء
عدد من الوحدات السكنية.
وقد تمكنا مؤخرًا من إنهاء إجراءات أكثر من 120
مواطن من أصحاب طلبات العام  1994على أساس
إيجاد حلول للطلبات التي تواجه بعض التعثر والنظر
في الحاالت اإلنسانية وتنظيم زيارات ألصحاب
الطلبات وإجراء المقابالت ألصحاب الطلبات ذات
األولوية ،وتقديم عرض المشكالت على معالي وزير
اإلسكان ،عالوة على ذلك هناك مشروع الرملي في
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سلماباد والذي يشمل بناء  2900وحدة سكنية ،والذي
تقوم به الوزارة حاليًا بتوزيع وحداته على المواطنين
من أصحاب طلبات التسعينيات.

 qانطالق ًا من المواقع األثرية والتاريخية الكثيرة
ً
عالوة على
الكائنة في المحافظة الشمالية،
المجمعات التجارية المتعددة ،ما هي خطة
المحافظة واستراتيجيتها لتعزيز السياحة الوطنية؟
محافظتنا تحتضن  60بالمئة تقريبًا من آثار وتراث
وإرث البحرين على مر العصور ،والبحرين منذ زمن
بعيد اهتمت بهذا اإلرث الذي يعتبر موروث حضاري
إنساني والتزال تعمل بجد من أجل تقديمه للعالم،
ومن واجب الجميع حماية هذه اآلثار والتبليغ عن ما
يكتشف أول بأول وهيئة البحرين للثقافة واآلثار تبذل
جهدًا كبيرًا في هذا المجال.
وهذا اإلرث المهمل يمكن أن يكون منطقة جذب
للسياحة ،وقد بحثت مع سعادة الرئيس التنفيذي
لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن
حمود آل خليفة جانبًا مهمًا ،أال وهو إبراز القطاع
الزراعي والتفكير في البدء بتجربة استقطاب
السياحة إلى هذه المناطق ،ونعمل حاليًا على
تحديد المنطقة الزراعية المناسبة وإجراء الدراسات
عليها من المناطق الزراعية في المحافظة ال سيما
في المنطقة الغربية وبوري وشارع النخيل الختيار
أحد البساتين لجعله موقع جذب سياحي يستحوذ
على سوق إلظهار دور النخلة في الزراعة والصناعة
وكيفية استخدام هذا الموقع بتراثه القديم
وعيونه العذبة واستثمار هذا الموقع ليكون قبلة
للسائحين وذلك بالتعاون مع هيئة السياحة ،وعقدنا
عدة اجتماعات وهي متواصلة لحين اختيار الموقع
الذي تتوافر فيه االشتراطات والمعايير.

 qهل هناك مساع الستقطاب مزيد من المستثمرين
القامة مشروعاتهم الخاصة بالمحافظة؟
أنا شخصيًا لدي طموحات كبيرة ،ولكن ليس كل ما
يتمنى المرء يدركه .نعم هناك متابعة مع مختلف
الجهات ومنها بلدية ومجلس بلدي المنطقة
الشمالية وكذلك وزارة الصناعة والتجارة وهيئة

البحرين للثقافة واآلثار ووزارة األشغال وشئون
البلديات والتخطيط العمراني من أجل تعزيز
الشراكة لتنفيذ مشاريع السواحل في المناطق
الشاطئية بالمحافظة ،بل وقمنا بوضع مالحظات
على المخطط التفصيلي المبدئي للمحافظة مع
المسئولين بوزارة األشغال والبلديات والتخطيط
العمراني لتحديث بيانات ذلك المخطط ،وبحثت
مع سعادة الوزير عصام بن عبداهلل خلف إمكانيات
تنشيط السياحة وجذب االستثمار في قطاع
تطوير السواحل وإعادة تخطيط األراضي القريبة
من السواحل والمناطق الزراعية إليصال الخدمات
وفتح االستثمار لمشاركة القطاع الخاص في
بناء المشاريع السياحية سيما في تطوير األراضي
المصنفة بالسكن الزراعي ،وكذلك ترجمة العمل
على أرض الواقع من خالل لجان مشتركة في
قطاعات النظافة والسواحل والتنمية الزراعية.

 qأعلنتم من قبل عن التعاون والتنسيق مع
المؤسسات الحكومية واألهلية والخاصة لتنظيم
حمالت وأنشطة مشتركة لمواجهة التطرف
والعنف ،فما هي أبرز المبادرات التي اتخذتموها
في هذا اإلتجاه؟ وإلى أين بلغت المسيرة؟
المحور األمني في عمل المحافظات مترابط
ومتداخل مع كافة المحاور فبدون األمن واالستقرار
ال تتحقق التنمية ،ودور المحافظات بشكل عام

يتمثل في المحافظة على األمن واآلداب العامة
وبناء روابط اجتماعية ومتابعة خطة التنمية للدولة
واإلسهام في المراقبة والتقييم لألداء الحكومي
ورعاية وتشجيع مختلف األنشطة والفعاليات
بالتعاون مع الجهات المعنية ،والمجلس التنسيقي
للمحافظة يلعب دورًا محوريًا إذا ما استغل
االستغالل األمثل في ترجمة المسئولية الجماعية
في توفير االحتياجات التنموية واألمنية للمواطن.

 qتقوم المحافظة بالتنسيق على مدار العام مع
المآتم في توفير الخدمات واالحتياجات ..كيف يكون
ذلك التنسيق والتعاون؟
الخطوة األولى تبدأ مبكرًا وقبل الموسم ،حيث
أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة التنفيذية لموسم
عاشوراء تتولى متابعة متطلبات الموسم مع
الوزارات الخدمية ،ووضعت آلية عمل لتحديد
االحتياجات ومتابعتها مع كل جهة مختصة على
حدة لضمان تغطية كل الجوانب ،وهذه اللجنة
يرأسها في الغالب مدير إدارة البرامج االجتماعية
وشئون المجتمع ،ونعمل معًا من أجل عقد اللقاء
السنوي المعتاد مع رؤساء المآتم والمواكب،
ثم نبحث كل التفاصيل بدءًا من توفير سيارات
االسعاف للعزاءات المركزية إلى تنظيم عمل
فرق النظافة بها باإلضافة إلى بحث عمل دوريات
المرور لتسهيل حركة المناطق والمواكب ،حتى
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أسلوب التفتيش على المضائف الحسينية ووضع
االشتراطات التنظيمية لترخيصها نخضعه للبحث
كسالمة التوصيالت الكهربية للمضائف والتأكد
من مطابقتها الشتراطات السالمة ،والتفتيش على
المأكوالت ومدى صالحيتها لالستهالك.

 qيعد المحور األمني في عمل المحافظات مترابط ًا
ومتداخ ً
ال مع كافة المحاور فبدون األمن واالستقرار
ال تتحقق التنمية ،فما هي رؤيتكم لتحقيق التنمية
المستدامة بالمحافظة؟
نعم بالتأكيد ،كل ما يحيط باألمن والتنمية وضعناه
في خطة عمل اللجنة األمنية ،وليس هذا فحسب،
فقد أنجزنا بحثًا مهمًا لقياس دور مؤسسات
المجتمع المدني خصوصًا على مستوى الحفاظ
على السلم واألمن اإلجتماعي ومدى اسهام هذا
القطاع المهم في هذا الجانب ،فكلنا نعلم أن
مؤسسات المجتمع المدني هي روافد حضارية
أوجدها المشروع اإلصالحي لجاللة عاهل البالد
المفدى والتي ربما تجاوزت اليوم حاجز الـ  700جمعية
في مختلف المجاالت ،وهذا يعني أن حراكًا سياسيًا
واجتماعيًا وفكريًا واقتصاديًا واضحًا شهدته البحرين
خالل السنوات الماضية.
والنقطة التي أود الوصول إليها ،هي أننا ضمن مبادرة
المحافظة“ :كلنا شركاء في السالم” ،نتعاون مع
مؤسسات المجتمع المدني كركيزة من الركائز
األساسية في عمل المحافظات فهذه المؤسسات
تشكل العمق االجتماعي للمحافظة.

 qماذا عن مراحل تحسين منازل األسر المحتاجة
ضمن مشروع “بيوت”؟ وإلى أين بلغ المشروع؟
هلل الحمد ،فإن المشروع مستمر ونحظى بمساندة
داعمين جدد من القطاع الخاص ،ونعقد اجتماعات
مستمرة معهم من جهة ومع الجمعيات الخيرية
من جهة أخرى ،ونصيغ معهم برنامج عمل مشترك
يشمل المساهمة في تنفيذ مشروع “بيوت” والبرامج
اإلنسانية الموجهة للفئات المعوزة في المجتمع،
فمشروع “بيوت ،دشنته المحافظة منذ العام
 2015ضمن مبادرتها“ :كلنا شركاء في السالم”،
والذي يعنى بتطوير وتحسين مرافق المنازل لألسر
المحتاجة بواقع  8منازل في المنطقة الغربية
تستدعي أوضاعها الصيانة وتوفير االحتياجات
الرئيسية للمعيشة ،وقد أنجزنا حتى اآلن ثالثة منازل

في صدد وشهركان ،ويجري العمل على قدم
وساق لتطوير  5منازل في مناطق :الهملة ،دمستان،
كرزكان ،المالكية ،بوري ،والحمد هلل ،الكل متفق على
الهدف األسمى والمتمثل في رسم السعادة والفرح
في نفوس األسر ذات الدخل المحدود واإلسهام
في تطوير مرافق منازلها وفق اآلليات المعتمدة
بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في كل منطقة،
ورؤيتنا المستقبلية لمشروع بيوت هو تنفيذه على
بقية قرى المحافظة الشمالية.

 qهل هناك حصر ورصد للمباني والمساكن الخطرة
بالمحافظة؟
في العام  2013تم تشكيل لجنة حصر المباني
والمساكن الخطرة حيث تولت اللجنة عملية الحصر
والمسوحات أصبحت تمتلك الخبرة الكافية واإللمام
الذي يمكنها من العمل الميداني ووضع التصورات
لتجنب حدوث المزيد من الحوادث واالنهيارات
والحرائق ،وقد أعدت المحافظة تقريرًا للجهات
المعنية -كل حسب اختصاصه -يشمل التوصيات
التي وردت في التقرير النهائي للجنة وهي :وزارة
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هناك متابعة لالجراءات التنفيذية التي تقوم بها
اإلدارة العامة للمرور للحد من االختناقات المرورية
التي يعاني منها مرتادي بعض الشوارع الحيوية،
أضف إلى ذلك أننا نتابع من أجل إيجاد الحلول
والمعالجات لالختناقات المرورية وباالخص عند
المنفذ المؤدي إلى مدينة عيسى من شارع الشيخ
خليفة بن سلمان إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان
آل خليفة ،وكذلك مشكلة اإلزدحام بشارع الجنبية
الممتد إلى دوار بوري في سوق واقف ،وقمنا بعد
التنسيق والمتابعة مع اإلدارة العامة للمرور بإجراءات
تنفيذية تتمثل في ترتيب دوريات مرورية على مدار 24
ساعة لتنظيم وتسهيل حركة المرور في المواقع
التي تشهد اختناقات مرورية إلى أن يتم تنفيذ
المشاريع التطويرية من قبل وزارة األشغال لتطوير
ً
عالوة على إدراج شارع
التقاطع والشارع المذكور،
الجنبية ضمن األهداف التشغيلية للجنة األمنية،
إلجراء أعمال التحسين المستمرة والمراقبة المرورية
الدورية بعد كثرة عدد الحوادث الخشنة على هذا
الشارع والذي يعتبر المسار المهم لمشروع إسكان
المدينة الشمالية حاليًا.

العمل ،هيئة الكهرباء والماء ،هيئة التشريع واالفتاء

 qصرحتم بأن المجالس الرمضانية والديوانيات
تساهم في عملية البناء والتطور للمجتمع
البحريني ،كيف؟

لقد تم رصد قرابة  73بالمئة من المباني الخطرة

اسمحوا لي أعيد ما ذكرته في افتتاحية كتيب
دليل المجالس الرمضانية في المحافظة الشمالية
لهذا العام  ،2017وهي أن مجالسنا الرمضانية تفتح
أحضانها بالمحبة والبركة ،تفتح قلبها وذراعيها
لمحبيها من المواطنين والمقيمين ،ونحن أيضًا في
المحافظة الشمالية نفتح مجلسنا عند الساعة
التاسعة من مساء كل جمعة في األسابيع األولى
جريًا على عادتها السنوية ،فالهدف المأمول تعزيز
التواصل وترسيخ القيم ومشاعر المحبة والوالء
والحفاظ على النسيج االجتماعي الذي ورثناه عن آبائنا
وأجدادنا الكرام ،وهنا تترسخ عملية البناء والتطور
في المجتمع البحريني ،فهي بمثابة إرث كريم
مستمر كالمدارس التي كانت وال تزال تجمعنا على
الخير والمحبة في كل الفصول وتحت كل الظروف.

القانوني ،وزارة الداخلية (اإلدارة العامة للدفاع
المدني) ،ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
على السكان ،وهذه النسبة توضح حجم العمل
الكبير ،فهي تمثل الدائرة الثامنة من المحافظة
الشمالية فقط ،فيما أظهرت نتائج المسح أن نسبة
األولوية في البت حسب (العاجل)  37بالمئة وعددها
مبنى ،أما نسبة (المهم) فقد بلغت  25بالمئة
598
ً
وبلغت عدد المباني تحت هذا البند ،392وكانت نسبة
مبنى ،وكما قلت،
(العادي) هي  5بالمئة وعددها 85
ً
فإن تقريرًا شام ً
ال بكل تلك المعلومات تم إيصاله
إلى الجهات الرسمية كل حسب تخصصه.

 qيعاني الكثيرون من أبناء المحافظة من االزدحام
المروري المستمر ،فما أبرز خطط المحافظة
للقضاء على تلك المشكلة؟
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مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة آل خليفة
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دع اﻟﻨـﺠﻮم ﺗﻘـﻮدك ﻓﻲ
ﺷـﻬـﺮ رﻣـﻀـﺎن ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم.
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ.

اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻫﺎﺗﻒ١٧٧٨٥٤٥٤ :
marketing@alhaddad-mercedesbenz.com, www.bahrain.mercedesbenzme.com

14

الجمعة  21رمضان  1438هجرية •  16يونيو  2017ميالدية • السنة التاسعة • العدد 256

املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،ي�صافح
العبي فريق نادي املحرق لكرة القدم يف ال�ستينيات

منظر من البحر يطل على �ساحل املنامة يف اخلم�سينيات

منظر جوي جل�سر ال�شيخ حمد يف ال�ستينيات

�صبية يحملون �سلة التمور يف اخلم�سينيات

“مبنى كري مكنزي” �شركة املالحة يف عام 1910م
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�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة يرافق �سمو ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل يف �صالة البولينج يف نادي عوايل خالل
زيارته للبحرين يف عام 1967م

مكتب الديوان احلاكم لإدارة �ش�ؤون العقارات ب�شارع احلكومة يف اخلم�سينيات

مبنى اجلمارك يف الثالثينيات ،مبنى باب البحرين (حالي ًا)

الق�ضاة ال�شرعيني من اليمني ال�شيخ حممد بن عبد اللطيف �آل �سعد وال�شيخ
عبد الرحمن بن �أحمد املهزع وال�شيخ يو�سف بن �أحمد ال�صديقي
يف املحكمة ال�شرعية باملنامة

�صبية يف �أحد �أزقة املحرق يف ال�ستينيات
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة
ونادرة ...مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل  -قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى ،ولكنها كانت مثار
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم  ..ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من
أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن ،وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

العدد  9رمضان 1372ه السنة الثانية

• صدر إلى األسواق ديوان (لسان الحال) لشاعر
الشباب األستاذ عبدالرحمن المعاوده وهو يضم
نخبة من القصائد التي نظامها الشاعر في
مناسبات دينية وقومية مختلفة .وتتسم جميعها
بطابع النظال والدعوة إلى القوة والتوثب.

في أيام الحرب العصيبة كان ثمن كيس الدقيق

الكشاف ببيروت فجاءت أنيقة المظهر  /حسنة

وهذه القرية الثانية التي تنال اهتماما خاصا من لدى
حكومة البحرين .أما األولى فهي قرية (سنابس)
التي بدى في تخطيط بعض جوانبها فع ً
ال.

ونحن نحث الشباب على المبادرة إلى اقتناء هذا

عن  1/8روبية .وكذلك بلغت ربعة الشاي أثناء

الديوان قبل نفاذ نسخة من األسواق نظرا لما يالقيه
من رواج.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

الحرب  30روبية بينما ثمنها هذه األيام ال يتجاوز
 12روبية ،والسكر كذلك كان ثمن الربعة  6روبيات
واآلن  1/8روبية بنسبة  4 – 1ومع ذلك ففنجان
الشاي يباع اليوم بآنة واحدة كما كان يباع في
تلك األيام تمامًا.
وبما أن الخبز من ضروريات الحياة ،وأصبح تناول
الشاي ال يستغني عنه الغني والفقير ،فمن الظلم
أن يترك الحبل على الغارب لهؤالء الجشعين
يستغلون الشعب دون رادع من الحكومة أو
دائرة التموين أو من البلديات على األقل ،أما نقص

عبد الرحمن المعاودة

• أصيبت ثمرة في النخل الباطنة من عمان بمرض
خطير .وقد كانت النكبة فادحة ،حتى اضطر
معها سكان كثير من القرى في هذه المنطقة
إلى الهجرة الشاملة إلى خارج البالد وحبذا لو أولت
حكومة مسقط األمراض الزراعية االهتمام الذي
يصون ثروة البالد من التعرض لمثل هذه النكبات.
وذلك بإيجاد إدارة زراعية يشرف عليها بعض الخبراء
المتمرنين الذين يمكن أن تستقدمهم من البالد.

• أمر صاحب العظمة الشيخ سلمان بحفر عشر آبار
أرتوازية في قرى مختلفة على حسابه الخاص
الستخدام مياهها للشرب .فنشكر عظمته على
هذه المبرة الكريمة ونتمنى من عظمته المزيد
وهو أهل لذلك.

الخبز –  4أرطال –  1/14روبية .وبعد أن هبط ثمن

التنسيق.

ونحن نبارك هذة الخطوة الحميدة في سبيل
إصالح القرية وندعو الحكومة إلى مواصلة العمل
في هذا الميدان المنتج.

األستاذ يعقوب القوز

يتراوح ما بين  80روبية و 100روبية ،وكان ثمن ربعة
الكيس حتى بلغ  26روبية بقي سعر الخبز ال يقل

وسيمنح كل شخص في هذه القرى بيننا يسجل
بأسمه.

• علمًا أن االستاذ يعقوب الكوز (مدير مدرسة
الحد حاليًا) سيعين مديرًا للقسم الداخلي في
العام القادم.

أشواك
أسعار الحرب قائمة!

وقد طبعت هذه المجموعة الشعرية في دار
• قررت الحكومة جعل قرية (الماحوز) التي
إلتهمت النيران بيوتها مؤخرًا قرية نموذجية
وستبدأ في تخطيطها قريبا.

العدد  9و  10ذو القعدة و ذو الحجة  1373السنة الرابعة

األوزان وخاصة في الخبز فحدث وال حرج ،وكل ما
يهم البلديات هو استحصال الضرائب في رسوم
الرخص وغيرها ،دون التفكير في صالح الشعب.
أما أجور الخياطين –وخاصة األجانب– والبنائين
وما إليهم فقد بلغت حدًا فاحشًا ،ولهذا انتفخت
جيوب هؤالء على حساب الشعب المسكين
المسالم.

ِ
إحتفل بالقيادة يف رمضان

مع مجموعة سيارات إنفينيتي بتقنياتها المبتكرة ،وتصاميمها المتميزة ،وأدائها األكثر تشويقاًِ ،
ِ
واحتفل بالقيادة مع عروضنا السخية.
ارتق

*10,495
•

ضمان ممدد لمدة  5سنوات أو لمسافة غير محدودة من األميال*

•

عقد صيانة لمدة سنتان أو  30,000كلم*

• نظام حماية السيارة بتكنولوجيا النانو مع ضمان لمدة  3سنوات*

InfinitiBah

Infiniti.Bahrain

* تطبق الشروط واألحكام.
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إعالنات من أيام زمان
صورة صغيرة وسطور قليلة كانت كافية بتوصيل أبلغ الرسائل اإلعالنية وأقواها تأثيرًا على الجمهور  ..هكذا كانت إعالنات أيام زمان وهكذا تجسدت كوثائق تاريخية
يعود بعضها إلى العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي عاشت تفاصيلها البحرين من منظور عين إعالنية دأبت على نشرها البلدية ومخاطبة األهالي بها منذ عام
1919م ،وشملت بيانات وقوانين وقرارات رسمية كانت تصدر عن حاكم البحرين وحكومتها آنذاك ،والالفت في جميع اإلعالنات أسلوب صياغتها وما تتضمنه من مفردات
شعبية بسيطة كانت متداولة في ذلك الوقت .أما الرسائل اإلعالنية المنشورة بالصحف المحلية أيام زمان فتكشف لنا عن أبرز الطرق والوسائل المستخدمة آنذاك ،وما
شكله اإلعالن التجاري من دور ريادي كبير في رفد ودعم الحياة االقتصادية والتجارية بالبحرين “ ..رمضانيات” تنشر لقطات من إعالنات أيام زمان ...

 5ذي القعدة  1362الموافق  3نوفمبر  ،1943رئيس بلدية المنامة
بناء على قرار المجلس البلدي المنعقد في  9رجب سنة  1361نعلن لعموم السماميك أنه
ممنوع حفظ األسماك في الثلج من يوم آلخر ثم بيعه على الجمهور فكل من تجد عنده
البلدية سمكًا محفوظًا في الثلج ستصادر سمكه وترفع أمره إلى المحكمة بواسطة
الشرطة ليعلم.
 9صفر  1366الموافق  2يناير  ،1947رئيس بلدية المنامة
بناء على قرار المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بيوم  15ذي القعدة  1356نخبر العموم
أن يجب على كل من له ملك السكن في حدود مدينة المنامة أن يعمل مرحاضًا في بيته
وبعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ نشر اإلعالن كل ملك يرى غير حاو على مرحاض سيكون
صاحبه مخالفًا والمخالف عرضة للجزاء ليعلم.
 22ذو القعدة سنة  1350هجرية ،محمد بن عيسى آل خليفة ،رئيس بلدية المنامة
ملحقا لإلعالن نمرة  1355 – 32الصادر في  20ذو القعدة سنة  1355نخبر العموم أن هناك
فرقا بين لفظة األحطاب ولفظة األخشاب ،فاألولى يعني بها ما يستعمل للوقود وحرق
الجص وما أشبه وهي الممنوع وجودها على الشارعين شارع الحكومة وشارع ابراير ،إما
الثانية وهي األخشاب ويراد بها ما يستعمل في بناء السفن وتسقيف المنازل زما مثل ذلك
وهي غير ممنوع وجودها .وقد عين محل خاص الحطاب الوقود لبيعها.
حرر في  9صفر سنة  1342هـ ،حمد بن عيسى آل خليفة ،رئيس البلدية
نعلن بهذا أن من كان في إمكانه التزام تنظيف المزابل في عموم البلدي بواسطة ثالث
موترات حمل من طراز الرى موتر ،محمول الموتر طن واحد .يتفضل إلى إدارة البلدية لتقرير
األجرة الالزمة لذلك.
 22جمادي األولى سنة  1347هجرية ،علي بن حسين الخلفان ،معاون رئيس البلدية
لكافة العموم من أهل اللنجات والعبرات وغيرهم من تاريخ صدور اإلعالن كل من يكشف
عن عورته عند دخوله البحر يقبض عليه ويساق عند الحكومة رأسًا.

جاكوار تعود بالجود

أسعار مميزة مع تمويل دون
مرابحة لمدة  5سنوات
استمتع باألداء المثير وراحة البال الكاملة مع سيارات
جاكوار خالل شهر رمضان المبارك ،اكتشف عروضنا
السخية وانطلق اليوم بسيارة أحالمك.

تتضمن الباقة:
 تمويل دون مرابحة لمدة  5سنوات ضمان وخدمة لمدة  5سنوات خدمة مساعدة على الطريق لمدة  5سنواتمجاني للنوافذ
 -تظليل ّ

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.
السيارات األوروبية

هاتف+973 17 460 460 :
jaguar-me.com/euromotors
ُتطبق الشروط واألحكام.

5/31/17 11:18 AM

JG_RANGE_Ramadan_Flyer_A4_AR_Bahrain.indd 1

4677-BBK-Ramadan Car loan-Ramadaniyat-FP-Ad-245 mmW x 320 mmH-V1.indd 1

5/24/17 12:45 PM

