
اآلن يمكن لمشتركي “الكهرباء” التواصل “مرئيا” مع الموظفين
ــة” ــ ــن ــ “آم بـــيـــئـــة  وســـــط  ــة...  ــيـ ــبـ ــريـ ــجـ ــتـ الـ ــرة  ــتـ ــفـ ــالـ بـ اتــــصــــال  ألـــــف   28 ــل  ــي ــج ــس ت

دشن وزير شؤون الكهرباء والماء 
وائـــل المبارك والرئيـــس التنفيذي 
الشـــيخ  والمـــاء  الكهربـــاء  لهيئـــة 
خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بـــن  نـــواف 
مجموعة مـــن الخدمات التي يتم 
تقديمهـــا للمشـــتركين مـــن خـــال 
خدمـــة  ومنهـــا  االتصـــال،  مركـــز 
االتصال المرئي عن طريق تطبيق 
ســـكيباينو )Skiplino( والتواصل 
مـــع الموظفين مباشـــرة من خال 
الحاجـــة  مرئـــي دون  اتصـــال 
الخدمـــة،  مراكـــز  إلـــى  للحضـــور 
وتســـتهدف هـــذه الخدمـــة عمـــوم 
فـــي  الراغبيـــن  الهيئـــة  مشـــتركي 
التواصل لاستفسار عن الخدمات 
تســـمح  إذ  معاماتهـــم،  وإنجـــاز 
لهم بالقيام باالتصـــال المرئي بين 
الموظف وبين المشـــترك لتســـهيل 
عمليـــة التواصل عن بعـــد وتوفير 
بيئة آمنة للمشتركين والموظفين 
باإلجـــراءات  التزامـــا  علـــى حـــدة 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الوقائيـــة؛ 
المســـتجد،   19 فايـــروس كوفيـــد 
خدمـــة  تدشـــين  إلـــى  باإلضافـــة 
التواصـــل مع الصم والبكم لخدمة 

هذه الفئة من شرائح المجتمع.
وصـــرح الوزيـــر بـــأن جهـــود هيئة 
علـــى  وبنـــاء  والمـــاء  الكهربـــاء 
مســـتمرة  الحكومـــة  توجيهـــات 
المقدمـــة  خدماتهـــا  تطويـــر  فـــي 
إلكترونيا، حيـــث تعتبر الهيئة من 
التـــي  الحكوميـــة  الجهـــات  أولـــى 
تدشـــن خدمـــة التواصـــل المرئـــي 
مع المشـــتركين تماشيا مع التطور 
الرقمـــي التـــي تشـــهده الهيئة في 
عـــدة مجـــاالت كتدشـــين خدمـــة 
تقديم طلبات االنتقال إلى عنوان 
التيـــار  ترجيـــع  خدمـــة  جديـــد، 
وخدمة االستفســـار عـــن الطلبات 
إلكترونيـــا باإلضافـــة إلـــى خدمـــة 

دفـــع التأميـــن عـــن طريـــق بوابـــة 
الحكومة اإللكترونية.

التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  بـــدوره، 
بأنـــه  والمـــاء  الكهربـــاء  لهيئـــة 
تم إطـــاق هـــذه الخدمة تماشـــيا 
مـــع توجيهات الحكومـــة وبرنامج 
تســـهيل  بشـــأن  الحكومـــة  عمـــل 
اإلجـــراءات الحكوميـــة فـــي هـــذا 
الشأن وتلبية رغبات واحتياجات 
المشتركين، إذ بإمكان المشتركين 
حجـــز موعـــد عن طريـــق التطبيق 
المتوفـــر علـــى متجـــر التطبيقـــات 

للهواتـــف الذكية )أبـــل وأندرويد(، 
وسيقوم موظف القسم المختص 
مرئيـــا  بالمشـــترك  باالتصـــال 
وإنجـــاز  التطبيـــق  باســـتخدام 

معامات المشترك.
شـــهدت  الخدمـــة  بـــأن  وأضـــاف 
نجاحـــا كبيرا منـــذ إطاقهـــا أثناء 
عملهـــا فـــي  الفتـــرة التجريبية، إذ 
االفتراضـــي  الفـــرع  مـــع  تواصـــل 
مرئـــي،  اتصـــال  موعـــد  ألـــف   28
مضيفا ))يقوم المركز بالتعامل مع 
االتصاالت الواردة من المشتركين 

وإنجـــازات معاماتهـــم، حيث بلغ 
عـــدد االتصـــاالت الـــواردة للمركـــز 
خـــال الربـــع األول من هـــذا العام 
268,110 اتصال تم التعامل معها 
وفقـــا لمؤشـــرات األداء المعتمـــدة 

في الهيئة((.
الكهربـــاء  هيئـــة  مـــن  وحرصـــا 
والمـــاء على خدمة جميع شـــرائح 
المجتمـــع، فقد تم تدشـــين خدمة 
التواصل مـــع الصم والبكـــم مرئيا 
وذلـــك في جهود تســـهيل حصول 
كافـــة المشـــتركين علـــى خدمـــات 
الهيئـــة، وذلـــك مـــن خـــال الرقـــم 
33267444 دون الحاجـــة لموعـــد 
خدمـــة  مـــن  الفئـــة  لهـــذه  مســـبق 

التواصل.
 وفـــي الختـــام أكد كل مـــن الوزير 
والرئيـــس التنفيذي إلـــى أن هيئة 
الكهربـــاء والماء تســـعى وبشـــكل 
دائم على تطوير خدماتها المقدمة 
للمشـــتركين، كمـــا ســـيتم تدشـــين 
المزيـــد من الخدمـــات اإللكترونية 
مـــن  حرصـــا  مســـتقبا  الجديـــدة 
الهيئـــة علـــى تســـهيل المعامـــات 
على المشـــتركين وتوفيـــر الوقت 

والجهد.
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“مجالسنا مدارسنا”... تراث ينبغي المحافظة عليه
Û  تقــول التــي  المعروفــة  الحكمــة  ســمعت  كلمــا 

إلــى  الذاكــرة  بــي  تعــود  مدارســنا”  “مجالســنا 
الــوراء؛ إلى مجلــس المرحوم منصــور العريض 
الذي كنت أواظب على حضوره لثاث ســنوات 
متواصلــة حتــى بلوغــي ســن العشــرين، والــذي 
ال تــزال مشــاهده عالقــة فــي ذهني رغــم تراكم 

وتعاقب السنين.
Û  وعندمــا قــرأت الكتاب الــذي صدر بنهايــة العام

تاريــخ  العريــض..  “منصــور  بعنــوان  الماضــي 
وطــن” نهضــت ذاكرتي لتعيد شــريط الذكريات 
لتجربــة “مــدارس المجالــس” التــي أتمنــى مــن 
أجيــال اليــوم والغــد أن يبــادروا إلــى إحيائهــا 
والمحافظة عليها على الرغم من توفر الوسائل 
واألجهــزة اإللكترونية الحديثــة التي تتيح لهم 
وتضــع بيــن أيديهــم كل مــا يحتاجــون إليــه من 

مصادر المعلومات والمعارف.
Û  دراســتي أنهيــت  أن  وبعــد   1965 العــام  ففــي 

الثانويــة، وقبــل انخراطي بالدراســة الجامعية، 
التحقــت بالعمل كموظف في إحدى مؤسســات 
القطــاع الخاص الصغيرة التــي كانت تعمل في 
مجــال تزويــد مواد البنــاء، بما في ذلــك الرمال 

واألتربة المستخدمة للردم والدفن.
Û  بالشــركة التحاقــي  مــن  األول  األســبوع  وفــي 

اصطحبني صاحبها لزيارة رجل األعمال وتاجر 
اللؤلــؤ المشــهور منصــور العريــض في مجلســه، 
ببيتــه الواقــع فــي “فريــج الحطــب” أو “فريــج 
كانــو” بالمنامــة، وكان المجلس عبــارة عن قاعة 
جلــوس كبيــرة، عاليــة الســقف، يســتقبل فيهــا 
ضيوفــه ويســتخدمها كمكتــب لــه فــي الوقــت 
نفســه، وكان الهــدف مــن الزيــارة التوقيــع علــى 
اتفاق معه، من ورقة واحدة، لدفن قطعة أرض 
بحريــة صغيــرة يملكهــا في منطقــة الحورة من 

المنامة.
Û  ومثل بيوت الكثير من التجار وعلية القوم في

ذلك الوقت، فقد كان الباب الكبير للبيت الكبير 
لمنصــور العريــض مفتوحــا دائًمــا، مــن ســاعات 
الصبــاح األولى إلــى منتصف الليل، وكان يؤدي 
إلــى ردهــة صغيرة عند المدخل، ثــم أخرى أكبر 

منها يطل عليها المجلس أو قاعة الجلوس، وال 
أزال رغــم مــرور الســنين أشــم وأتحســس عبق 
األصالــة والبســاطة والوقار والثــراء التي كانت 
تفــوح مــن بين الجدران الســميكة لذلــك البيت، 
الــذي لــم تطلــه وقتهــا يــد الصيانــة أو التجديــد 

لفترة طويلة.
Û  كنــت قــد ســمعت مــن قبــل عــن صاحــب الــدار

وكنــت  وحنكتــه،  وحكمتــه  ومقامــه  ومكانتــه 
أتطلــع إلــى لقائــه، ولــم أســتطع أن أصــدق أن 
صاحــب هــذا المقــام الرفيع هو إنســان عصامي 
كفيف البصر، فقد كانت القناعة وقتها، وربما ال 
تزال عند بعض الناس، أن فقدان البصر يشــكل 
أداء عملــه،  إعاقــة مقعــدة تمنــع اإلنســان مــن 

ناهيك عن تحقيق طموحاته وتطلعاته.
Û  وبالفعل عندما دخلت المجلس وجدت صاحب

الــدار رجًا كفيف البصر، طويــل القامة، ممتلئ 
الجســم، أصلع، حاســر الرأس، يلبس لباسا غاية 
فــي البســاطة ال يتعــدى إزاًرا وقميًصا أبيضين، 
وينتعــل نعــااًل عادًيــا، ومــع ذلــك فقــد كانــت لــه 
مهابة وثقل ورزانة، وحضور كاســح محســوس 
ال يجعلك تشــعر بالشــفقة والعطــف عليه لفقده 
نعمــة البصــر، ولكن باإلكبــار وبالتقدير لشــكيمة 
رجــل يتحــدى الظــام، وإنســان يتجــاوز حدود 
الثــروة الماديــة إلــى الثــراء النفســي، فتصبــح 
البســاطة والتواضــع عنوانيــن للغنــى والرفعــة 

ومنابع الهيبة والوقار.
Û  زياراتــي وانتظمــت  تكــررت  اليــوم  ذلــك  بعــد 

المدرســة،  تلــك  أو  المجلــس  لذلــك  المســائية 
وازداد مع الوقت تقديري واحترامي وإعجابي 
بتلك الشــخصية المميزة، وتعلمت في مجلســه 
معانــي الثقــة واألمــل والتحــدي، وعرفــت فيــه 
الفرق بين البصر والبصيرة، وبين النظر والرؤية 
وُبعد النظر، ورأيت كلمة “التناقض” تتخلى عن 
معانيهــا ومضامينها عندما يفقد اإلنســان النظر 
ويحتفــظ بالرؤيــة، وعندمــا يفقــد البصر ويظل 
محتفًظــا بالبصيــرة، وفــي كل مــرة أغــادر فيهــا 
قــول هللا  وجدانــي  يغمــر  كان  المجلــس  ذلــك 
ســبحانه وتعالــى “فإنها ال تعمــى األبصار، ولكن 

تعمــى القلــوب التــي فــي الصــدور”، وقــد رأيت 
الحًقــا وبأم عينــي ذلك الرجل الضرير يســتعان 
بخبراتــه في التعــرف على أصالة وجودة اللؤلؤ 
الطبيعي عن طريق تحسســها ولمســها بأصابعه 
وتذوقها بلســانه في مشــهد يدعو إلى الدهشــة 

واالستغراب واإلعجاب.
Û  وقــد جمــع منصــور العريــض رحمــه هللا صفات

وخصــاال قلمــا تجتمــع في شــخص واحد، وكان 
كل ما يدور في مجلســه مــن أحداث وأحاديث 
تشكل سطوًرا كتبت أو كانت تكتب في تاريخ 
تلــك المرحلــة، كما كانت المعامــات والصفقات 
التجاريــة التــي تناقــش أو ُتبــرم فــي المجلــس، 
يبــرز منصور العريض من خالها ويتألق كرجل 
تجاريــة  وعقليــة  نافــذة  اقتصاديــة  رؤيــة  ذي 

متوقدة.
Û  التجاريــة وحذاقتــه  حنكتــه  جانــب  وإلــى 

العريــض  منصــور  كان  فقــد  واالقتصاديــة، 
بضميــر  واعيــة،  إصاحيــة  وطنيــة  شــخصية 
اللحمــة  تعزيــز  علــى  يعمــل  مخلــص،  وطنــي 
والوحــدة الوطنية، وينفــر من أي نفس طائفي، 
يرفــض  ناضــج،  سياســي  بحــس  يتمتــع  وكان 
العنــف والمواجهــة ويؤمــن بالتعــاون والحــوار 
بعــد أن صقلتــه تجربتــه فــي الهنــد ومعاصرتــه 
لمســيرة  ومتابعتــه  فيهــا،  االســتقال  لحركــة 
قادتهــا مــن أمثــال غانــدي ونهــرو؛ ولذلــك فإنــه 
لــم ينجذب أو يتقبل دعــوات العنف والحركات 
االنقابية التي حدثت في بعض الدول العربية 
فــي بداية الخمســينات من القــرن الماضي، ولم 
ينجرف مع التيارات القومية بشعاراتها البراقة 
التي اكتســحت الساحة السياسية في البحرين 

في ذلك الوقت.
Û  ومــع أن تعليــم منصــور العريــض انحصــر فــي

األســلوب التقليــدي بحفــظ القــرآن الكريــم فــي 
الكتاتيب على يد والدته؛ إال أن هللا كان قد منَّ 
عليه بذكاء خارق وانفتاح فكري واسع وذاكرة 
قوية وفطنة فطرية جعلته يمتاز باطاع عميق 
وثقافــة مبهــرة اكتســبها عــن طريــق التجــارب 
والممارسات والسفر واالختاط، والمثابرة على 

القراءة )قبل أن يفقد بصره في العام 1956(.
Û  وكان رحمــه هللا شــخصا فخــورا بتراثــه، ولــم

يكــن يــرى أي تضــارب أو تعــارض بيــن الديــن 
واألصالــة مــن جهــة والعلــم والحداثــة من جهة 
أخــرى، فأصبــح نتيجة لذلك كله رجا في غاية 
الشجاعة والجرأة في طرح أفكاره وآرائه التي 
اتسمت بالحكمة والروية واالعتدال والوسطية 

والتسامح واحترام رأي اآلخرين.
Û  وقد رأيت كبار التجار وصغارهم، ورجال الدين

والثقافــة وغيرهــم يرتــادون مجلســه بانتظــام، 
رأيتــه يرحــب بــكل واحــد مــن ضيوفه باالســم، 
ويتعــرف عليــه عند دخوله عن طريق صوته أو 
حتــى من دونــه، ورأيته يتحدث للتجــار الهنود 
باللغة الهندية واإليرانيين بالفارســية، وسمعت 
فــي ذلــك المجلس قصصــا وحكايــات وروايات 
عــن أحداث ووقائع حدثت فــي الماضي تحمل 
بيــن طياتهــا ثروة مــن الخبــرات والتجارب في 
أمــور التجارة، وخصوًصا تجارة اللؤلؤ وأنواعه 
وخصائصه واختاف أحجامه وألوانه وأصنافه 
وأجودها، وأسماء الملوك واألمراء والمهراجات 
أنــواع  أفضــل  اقتنــاء  علــى  يحرصــون  الذيــن 
اللؤلؤ البحريني، وتجارة الذهب والمجوهرات، 
وتجــارة العقــار، والبنــاء، واســتصاح األراضي 
الرطــب  إنتاجهــا، وأنــواع  والزراعــة ومختلــف 
والغــوص وصيــد  الحصــاد  والتمــور، ومواســم 
والثقافــة  والشــعر  األدب  وقضايــا  األســماك، 
دائًمــا  المجلــس  فــي  تتــردد  كمــا  والسياســة. 
أســماء مدن الخليــج وموانئــه، ومدينة بومباي 
ومومباســا وغيرهمــا، وأســماء قــادة ومفكريــن 
وشــعراء، وقد شــكل منصــور العريض والرجال 
الذين كانوا يرتادون مجلسه موسوعة متنوعة 

غنية باألخبار والمعلومات والعلوم والمعارف.
Û  متوجهــا البحريــن  غــادرت   1968 العــام  فــي 

إلــى الهنــد للدراســة، وفــي العــام نفســه انتقــل 
ربــه  جــوار  إلــى  العريــض  منصــور  األســطورة 
وتحــت ظــال رحمتــه، تغمــد هللا روحــه فــي 

فسيح جناته.
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