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أشار المشرف على فرع العقوبات البديلة 
بمديريـــة شـــرطة المحافظـــة الجنوبيـــة 
بـــوزارة  األحـــكام  تنفيـــذ  إلدارة  التابـــع 
الداخليـــة المـــازم أول يوســـف الشـــيخ 
إلـــى أن توجيهـــات عاهل البـــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
بالتوســـع فـــي تنفيـــذ قانـــون العقوبـــات 
مواكبـــة  تســـتهدف  البديلـــة  والتدابيـــر 
أحدث النظم الديمقراطية والسياســـات 
العقابيـــة الفعالـــة إلدمـــاج الجانحين في 
المجتمـــع مـــع تأهيلهـــم نفســـيا ومعنويـــا 
واجتماعيـــا، مؤكدا أن هـــذه التوجيهات 
الملكية تأتي تماشـــيا مـــع الفكر الجنائي 
والعقابـــي الحديـــث للمواثيـــق والعهـــود 

الدولية في هذا المجال،
وأوضح المشـــرف علـــى فـــرع العقوبات 
البديلـــة أن التوجيهات الســـامية بصدور 
 )24( رقـــم  الســـامي  الملكـــي  المرســـوم 
لســـنة 2021م بتعديـــل المـــادة رقم )13( 
من قانـــون العقوبات والتدابيـــر البديلة، 
إذ يســـند للجهة المختصـــة قانوًنا )إدارة 
تنفيذ األحكام( وفًقـــا ألحكام القرار رقم 
)64( لســـنة 2020م( أن تطلب من قاضي 
تنفيذ العقاب اســـتبدال العقوبة األصلية 
أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة سواء قبل 
البـــدء فـــي تنفيـــذ العقوبـــة األصلية عند 
توافر الشروط األساسية وهي أال يشكل 
العقوبـــة خطـــًرا علـــى األمـــن  اســـتبدال 
العـــام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى 
التزاماته المالية المحكوم بها، ولها أثناء 
تنفيـــذ العقوبـــة األصليـــة أن تطلـــب من 
قاضي تنفيـــذ العقاب اســـتبدال العقوبة 
األصليـــة المقضـــي بهـــا بعقوبـــة بديلة أو 
أكثـــر فـــي حـــال توافـــر الشـــروط، وهـــي 
أال يشـــكل ذلـــك خطرا على األمـــن العام، 
وأن يكون المحكوم عليه حســـن ســـيرة 
وســـلوك أثنـــاء تنفيـــذ عقوبتـــه األصلية، 
وأدى التزاماتـــه المالية المحكوم بها من 
المحكمـــة الجنائية ما لم يســـتحيل عليه 

الوفاء بها.
ونوه بأنـــه منذ تطبيق قانـــون العقوبات 
عـــدد  بلـــغ  تاريخـــه  حتـــى  البديلـــة 
المســـتفيدين من النظام 3552 مستفيدا 
بعد إجراء الدراســـات القانونية المتعلقة 
لـــكل حالـــة علـــى حـــدة، األمر الـــذي أدى 
إلـــى اســـتبدال مـــا تبقـــى مـــن عقوبتهـــم 
إطـــار  فـــي  بديلـــة  بعقوبـــات  األصليـــة 
قواعـــد عامة مجـــردة يخضع لهـــا جميع 
النـــزالء والمحكوميـــن، بمـــا يحقـــق خير 

الوطن والمواطن وتعزيز احترام حقوق 
اإلنســـان فـــي مملكـــة البحرين التـــي لها 
الريـــادة في هذا المقام في ظل الظروف 
الصحيـــة الراهنـــة التـــي يمـــر بهـــا العالم 
مـــن تعرضه لفيـــروس كورونا األمر الذي 
يقتضـــي تحقق التباعـــد االجتماعي في 
دور تنفيـــذ العقوبـــات فـــي إطـــار أحكام 

القانون.
وأكـــد الشـــيخ أن اإلدارة مســـتمرة فـــي 
دراســـة أوضـــاع جميـــع النـــزالء بشـــكل 
علـــى  االطـــاع  خـــال  مـــن  مســـتمر 
الظـــروف الشـــخصية والصحيـــة ومـــدى 
ارتكابـــه للفعـــل إذ يمكـــن مـــن خالها أن 
يتـــم ترشـــيحهم لاســـتفادة مـــن قانـــون 
العقوبـــات البديلـــة، مـــع مراعـــاة حقـــوق 
اإلدارة  تقـــوم  حيـــث  عليهـــم،  المجنـــي 
بمتابعة المســـتفيدين متابعة حثيثة من 
خال التفتيـــش عليهم في مواقع تنفيذ 
عقوبتهـــم البديلة من خال كادر بشـــري 
أعلـــى مســـتوى، وتوفيـــر  علـــى  مـــدرب 
أحـــدث التقنيات التي من شـــأنها تمكين 
القائميـــن علـــى تنفيـــذ المتابعة بســـهولة 
والتدابيـــر  اإلجـــراءات  جميـــع  واتخـــاذ 
التـــي تحقـــق القرض مـــن فلســـفة العمل 
بالعقوبـــة البديلـــة. وذكـــر أنـــه مـــن بعض 
النتائج التي أســـفر عنها تنفيذ العقوبات 
البديلة، أن أحد المستفيدين من القانون 
ويدعـــى )بوعلي( قد نفذ العقوبة البديلة 
فـــي هيئة تنظيـــم االتصـــاالت من خال 
العمـــل بخدمة المجتمع وأســـفر عن ذلك 
قدرته على اإلنتاج والتفاني واإلخاص 
فـــي العمـــل حتـــى إن الجهـــة التـــي عمل 
لديها طلبت تعيينه بصفة مســـتديمة بما 
يؤكد جدوى الفلسفة القانونية والحكمة 
التشـــريعية من قانـــون العقوبات البديلة 
مـــع إعطاء الفرصة للمحكوم عليه للعمل 

واالنخراط في الحياة الجديدة.
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حديث عن المعارضة والمرحوم عبدالرحمن النعيمي
Û  ،ســبحان هللا الخالــق الذي ال ُتــدَرك حدود حكمته

علمــاء  يقــول  اإلنســانية  العاقــات  مجــال  ففــي 
النفس إن ثمة شيًئا أو شعوًرا في داخل الوجدان 
إرادًيــا  ال  موقًفــا،  يتخــذ  الفــرد  يجعــل  البشــري 
فــي الكثيــر مــن األحيــان، تجــاه الشــخص اآلخــر 
الــذي يقابلــه ألول مرة، هذا الشــعور يتــراوح بين 
االنجــذاب واالحترام واإلعجاب بذلك الشــخص، 
أو النفور منه وازدرائه واحتقاره، وهو في الواقع 
شــعور يمليه ويفرضه عليك الشخص اآلخر الذي 

تقابله. 
Û  راودتنــي هــذه التجليــات وأنــا ألتقــي ألول مــرة

بالمرحــوم عبدالرحمــن النعيمــي فــي شــهر مايــو 
مــن العــام 2001 )إذا لــم تخنــي الذاكــرة(، عندمــا 
وجدتــه من أول وهلة شــخًصا يدخــل القلب، كما 
يقــول الخليجيــون، بكرزمتــه الجذابــة وحضوره 
ويفــرض  وبشاشــة،  ولطفــا  ُوًدا  يفيــض  الــذي 
التقديــر واالحتــرام علــى كل من يلقــاه حتى وإن 
وبشــكل  شاســعة  بمســافات  معــه  يختلــف  كان 
حــاد وجامــح فــي المواقــف والــرؤى والقناعــات 

السياسية.
Û  وعاودتنــي قبــل أيــام تلــك التجليــات أيًضــا وأنــا

أرى رفاقه ومحبيه وهم يحيون الذكرى العاشرة 
لوفاتــه، فجزاهــم هللا ألــف خيــر علــى مــا فعلــوه، 
فقــد كانــوا فــي الواقع يعبــرون في الوقت نفســه 
عــن شــعور الوطــن برمتــه تجــاه واحد مــن أبنائه 

األعزاء.
Û  وكما هو معروف فإن األيدي العابثة حاولت، وما

تزال تحاول، تقسيم شعبنا الواحد إلى معسكرين، 
وكأن  المعارضيــن،  ومعســكر  المواليــن  معســكر 
المعارضيــن يجــب أن يتخلــوا عــن والئهم للوطن 
والنظــام، متغافليــن عــن حقيقــة أن المعارضة إذا 
فقــدت هــذا الــوالء أو تخلت عنه فــإن معارضتها 
تتحول إلى خيانة، وعلى هذا األساس فإن زعيم 
“زعيــم  بريطانيــا يســمى رســميا  فــي  المعارضــة 
المعارضة األكثر والًء لجالة الملك”، وهذا مجرد 

مثال واحد فقط.
Û  وعندمــا التقيــت المرحــوم عبدالرحمــن النعيمــي

ألول مــرة، كنــت حســب هــذا التقســيم أقــع فــي 
معســكر المواليــن وبامتيــاز، فقــد كنت فــي موقع 
الوزير، وهو في المعسكر اآلخر حيث كان واحدا 
مــن قامــات المعارضــة، عاد مــن الغربــة إلى ربوع 
وطنــه لينتقــل مــن العمــل أو النشــاط السياســي 
الســري الــذي ُيمــارس فــي الخفــاء ووراء أســتار 
الظام، إلى النشــاط العلني المفتوح والمكشــوف 
تحت أشعة النور الذي انبثق بعد أن أطلق جالة 
الملــك حفظــه هللا برنامجــه اإلصاحــي أو خطته 
للنهضــة الوطنيــة التنمويــة الشــاملة فــور تســلمه 

زمام الحكم في الباد في العام 1999.
Û  بــادر صاحــب اإلصاحــي  البرنامــج  إطــار  ففــي 

الجالة وأمر بإطاق ســراح السجناء السياسيين 
كافة، ودعوة كل المبعدين والنازحين والنشــطاء 
السياســيين فــي الخــارج إلى العودة إلــى وطنهم 
الدولــة  وهيــاكل  صــروح  بنــاء  فــي  للمســاهمة 
المتجــددة الموعودة، دولة الميثاق ودولة النظام 
الدســتوري الملكــي؛ حيث تنتعش فيهــا الحريات 
القانــون،  وُيحتــرم  المســؤولة،  والديمقراطيــة 
وتتعزز فيها قيم ومبادئ حقوق اإلنسان، وتصان 
فيها كرامة الفرد ومكانة المرأة، وُيفســح المجال 
فيها للمعارضة الواعية المخلصة للوطن باعتبارها 
شريًكا وطنًيا ومن أهم مكونات ومقومات الحكم 
المجتمــع  مؤسســات  فيهــا  وتترعــرع  الرشــيد، 
المدنــي، بمــا فيهــا الجمعيــات السياســية كقواعد 

أساسية للحياة النيابية والديمقراطية.
Û  وقــد تم بالفعل في العام 2001 تســجيل وإشــهار

بطلــب  تقــدم  مــن  لــكل  السياســية  الجمعيــات 
كأحــزاب  وتتحــرك  تنشــط  بــدأت  والتــي  لذلــك، 
سياســية بمســمى جمعيــات، وكان األمــل معقودا 
علــى أن تبــادر هــذه الجمعيــات باالصطفــاف بعد 
تأسيســها ضمــن الصــف الوطني وتلتحــم بهياكل 
الدولــة وأجهزتها التشــريعية واإلدارية من خال 

الممارســات القانونيــة وعبــر القنوات الدســتورية 
التــي أســس لها الميثــاق الوطني ونظمها دســتور 

الدولة وقوانينها.
Û  ومــن بيــن من بادر وســارع في تســجيل جمعيته

المرحــوم عبدالرحمــن النعيمي وعــدد من زمائه، 
أو “رفاقــه” كمــا يطلقــون علــى أنفســهم بحســب 
الطقــوس واألعــراف اليســارية، فــكل واحد منهم 
يخاطــب وينــادي اآلخــر “يــا رفيق” وهــي ترجمة 
األســاس  فــي  المنحــدرة  “كومــِرد”  لكلمــة  أمينــة 
مــن اللغة الاتينية والمســتعملة فــي معظم لغات 
أوروبــا إلــى جانــب الروســية كمــا أعتقــد. وكانت 
هذه الكلمة قد أصبحت من أبرز المفردات اللماعة 
في قاموس أبجديات النظرية الماركسية قبل أن 
يتــم طــي ذلــك القاموس بعــد انهيــار النظرية من 

أساسها.
Û  تقــدم المرحــوم عبدالرحمــن النعيمــي وعــدد مــن

رفاقــه لتســجيل جمعيــة سياســية باســم “جمعية 
العمــل الوطنــي الديمقراطــي” واختصــاًرا تســمى 
الحــال،  فــي  وإشــهارها  تســجيلها  وتــم  “وعــد”، 
لتكون أول جمعية سياسية تؤسس في البحرين 
في ظل االنفتاح واالنفراج السياسي الذي تحقق 
على يد الملك المصلح حمد بن عيســى آل خليفة 
الــوزاري  القــرار  صــدر  وقــد  ورعــاه،  حفظــه هللا 
ســبتمبر  شــهر  فــي  الجمعيــة  وإشــهار  بتســجيل 
2001 بتوقيعــي بصفتــي الوزيــر المختــص فــي 
ذلك الوقت، وكانت “وعد” هي النســخة الشــرعية 
أو البديل للجبهة الشــعبية المعارضة التي أسسها 
فــي الخــارج المرحــوم عبدالرحمــن النعيمــي فــي 
العام 1974 وظل رئيســها ألكثر من ربع قرن قبل 

أن يصبح رئيس جمعية وعد.
Û  التقيــت النعيمــي ألكثر من مــرة، وأعود إلى المرة

األولــى التي التقيتــه فيها، وكنت أتوقع أن التقي 
رجا مكسورا منهكا خائر القوى يحمل على كاهله 
همــوم وركام األحام واألهداف والمشــاريع التي 
انهارت أو فشــلت والتي كان قد آمن بها وضحى 

مــن أجلهــا أيمــا تضحيــات؛ أكبرها انهيــار االتحاد 
الســوفيتي والنظريــة الماركســية، والقضــاء على 
ما سمي بثورة ظفار، وسقوط أول نظام شيوعي 
يحكــم دولــة عربيــة فــي مــا كان يعــرف باليمــن 
الجنوبي، والطامة الكبرى هزيمة العرب الشــنيعة 
فــي حــرب األيــام الســتة علــى يــد مــا كنا نســميها 

دويلة إسرائيل.
Û  قبــل أن التقيــه ألول مــرة ظننــت أننــي ســألتقي

رجا أتعبه طول المســافات ومواجهة ومصارعة 
األقــدار، وأعيتــه الغربة وضنك العيــش، وأوهنته 
حيــاة التنقل والترحــال وعدم االســتقرار؛ التنقل 
مع مشقة العمل السري بين مدن المنامة وبيروت 
وبغــداد ودمشــق وعــدن وأبوظبــي وظفــار، وبين 
السجون التي من بينها سجون دمشق وأبوظبي، 
تنظيمــات  بيــن  والحركــي  الفكــري  والتنقــل 
“القوميين العرب” و “جبهة تحرير عمان والخليج 
العربــي” ثــم “الجبهة الشــعبية فــي البحرين” التي 
أسدل الستار عليها بعد أن عاد في نهاية المطاف 
وليؤســس  الرحــال  ليحــط  الوطــن  رحــاب  إلــى 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي.
Û  نعم، قبل لقائي األول به كنت أظن أنني ســألتقي

شــخصا ينــزف، منهكا عبوســا متعبا خائــر القوى، 
مــن  بشــيء  االبتســامة  دائــم  وجدتــه  أننــي  إال 
الثقــة والشــموخ والصمود والترفــع على الجروح 
واآلالم، ومــع ذلــك فقــد ظلــت األقــدار تاحقــه، 
وأدركته عندما جعلته يلبي نداء الســماء وينتقل 
إلــى جوار الرفيق األعلــى، فرحم هللا عبدالرحمن 
النعيمي وأسكنه فسيح جناته، وشكًرا مرة أخرى 

لمن أحيا قبل أيام الذكرى العاشرة لوفاته.
Û ——————————————————

الماضــي  األســبوع  مقــال  فــي  ذكــرت  تصحيــح: 
أن متهميــن اثنيــن حوكمــا بتهمــة التحريض على 
اغتيــال المرحــوم عبــدهللا المدني وحكــم عليهما 
بالســجن المؤبد، والصحيح أنه قد تمت تبرئتهما 

من التهم التي نسبت إليهما في هذه القضية.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المالزم يوسف الشيخ

محمد القطان

جاللة الملك يرعى جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم
ــر 2022 ــة ينايـ ــات النهائيـ ــاب التســـجيل للـــدورة “26” والتصفيـ ــح بـ فتـ

أعلنت وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف عـــن فتـــح بـــاب التســـجيل في 
لجائـــزة  والعشـــرين  السادســـة  الـــدورة 
البحرين الكبرى للقرآن الكريم، والتي تقام 
تحـــت رعايـــة كريمة من لـــدن عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وتســـتمر حتـــى 31 أكتوبر المقبل، 
فيما تنطلـــق التصفيـــات الداخلية للجائزة 
في األول من نوفمبر المقبل، على أن ُتعقد 
التصفيات النهائيـــة في النصف الثاني من 

يناير 2022.
البحريـــن  أنبـــاء  لوكالـــة  تصريـــح  وفـــي 
)بنـــا(، أوضـــح الوكيـــل المســـاعد للشـــؤون 
والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة  اإلســـامية 
اإلســـامية واألوقـــاف محمـــد القطـــان أن 
انقضـــاء  وبعـــد  الجائـــزة  مـــن   26 الـــدورة 
ربـــع قرن منـــذ انطاقتها فـــي العام 1996، 
برعاية ســـامية من صاحب العظمة الشيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفـــة )طيب هللا 
ثـــراه( تعتبـــر مـــن أعـــرق مســـابقات القرآن 
الكريـــم في مملكة البحريـــن، والتي توالى 
علـــى رعايتهـــا ودعمهـــا وتشـــجيعها حكام 
هللا  “أســـأل  وقـــال  المبـــارك،  البلـــد  هـــذا 
أن تكـــون فـــي ميـــزان حســـناتهم ورفعـــة 
العظمـــة  وقـــد ســـطر صاحـــب  درجاتهـــم، 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
طيـــب هللا ثراه في ذلك عبارته الشـــهيرة: 
)خدمـــة القـــرآن الكريـــم شـــرٌف ال يدانيـــه 
شـــرف(، واســـتمرت مســـيرة العطـــاء على 
يـــد صاحب الجالة الملك، وشـــمل برعاية 
جالتـــه الكريمـــة جائـــزة البحريـــن الكبرى 
العـــدل  وزارة  وتتشـــرف  الكريـــم،  للقـــرآن 
والشؤون اإلســـامية واألوقاف والمجلس 
األعلى للشؤون اإلسامية بتنظيم الجائزة 
ســـنوًيا”. وأوضـــح القطـــان أن الهـــدف من 
الجائـــزة هـــو خدمـــة كتـــاب هللا عـــزَّ وجلَّ 
والعناية به حفظا وتـــاوة وتعليًما وعمًا، 
وقال “نهدف إلى حثُّ الناشـــئة على حفظ 
كتاب هللا عزَّ وجلَّ ومدارسته والعناية به، 
وتربيـــة النشء على حقائق الكتاب العزيز 
ـــرة، وعلـــى مبادئ اإلســـام  والســـنة المطهَّ
زة  ة متميِّ وشـــرائعه الســـمحة، وتبني نوعيَّ
مـــن حفظة كتـــاب هللا وإعدادهـــم ليكونوا 

دعـــاة خيـــٍر وعامل إصاح فـــي مجتمعهم 
فـــي  البحريـــن  وأمتهـــم، وتعزيـــز حضـــور 
المســـابقات اإلقليمية والعالمية، والســـعي 

لتحقيق مراكز متقدمة”.
وفي ما يتعلق بآلية عقد تصفيات المسابقة 
فـــي ظل جائحة كورونا بين القطان توجه 
جميـــع  إلقامـــة  للجائـــزة  الدائمـــة  اللجنـــة 
االتصـــال  تقنيـــة  الجائـــزة عبـــر  تصفيـــات 
المرئـــي )عـــن بعـــد( بمـــا فـــي ذلـــك الحفـــل 
الختامي، مراعاة لإلرشـــادات الصحية في 
ظـــل جائحة )كوفيد 19(، كما أقرت اللجنة 
منـــح المســـابقة القرآنية المحليـــة الحائزة 
علـــى المركـــز األول جائـــزة خاصـــة تمنـــح 
لهـــا في الحفـــل الختامي لجائـــزة البحرين 
الكبـــرى للقـــرآن الكريم، وقـــال القطان: إن 
إدارة شـــؤون القرآن الكريـــم بوزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف حملـــت 
اللجـــان  وتأهيـــل  تدريـــب  عاتقهـــا  علـــى 
الفنيـــة ولجان التحكيم إلدارة الجائزة في 
هذه الدورة االســـتثنائية، لضمان ساســـة 
المتســـابقين  وجـــودة تحكيـــم مشـــاركات 

والمتسابقات”.
وأوضح القطان تنوع المسابقات والفروع 
فـــي الجائـــزة لتتناســـب مع جميع شـــرائح 
المجتمـــع، إذ تفتـــح بـــاب مشـــاركة جميـــع 
الفئـــات، لتبدأ من فرع حفظ القرآن الكريم 
كامـــًا، مـــع بيـــان معانـــي مفـــردات الجـــزء 
األول من ســـورة البقرة لجميع الجنســـيات 
وجميـــع األعمار، يليها فرع حفظ 20 جزًءا 
متتاليا، ابتداًء من إحدى دفتي المصحف، 
مـــع بيـــان معانـــي مفـــردات ســـورة الرعـــد، 
جميع الجنســـيات بمـــا ال يزيد عن 25 عاًما 
اعتباًرا بتاريخ )1/9/1996(، ثم فرع حفظ 
10 أجزاء متتالية، ابتداًء من إحدى دفتي 
المصحف، مع بيان معاني مفردات ســـورة 
األنفال للعشـــرة األولى )1 - 10(، أو ســـورة 
الروم للعشرة األخيرة )21 - 30(. ألصحاب 
الجنســـية البحرينية ممن ال تزيد أعمارهم 
عـــن 20 عاًما اعتباًرا بتاريـــخ )1/9/2001(، 
ثم فرع حفظ 5 أجزاء: من سورة األحقاف 
إلى ســـورة الناس، مع بيان معاني مفردات 
الجنســـية  ألصحـــاب  الحجـــرات  ســـورة 
البحرينيـــة علـــى أن ال يزيـــد أعمارهـــم عن 
 ،)1/9/2006( بتاريـــخ  اعتبـــاًرا  عاًمـــا   15

ثـــم فـــرع حفـــظ ثاثة أجـــزاء: من ســـورة 
المجادلة إلى سورة الناس، مع بيان معاني 
مفردات ســـورة الملـــك للبحرينيين ممن ال 
تزيـــد أعمارهم عن 13 عاًما اعتباًرا بتاريخ 
)1/9/2008(، أمـــا فـــرع البراعـــم فيختـــص 
(: مـــن ســـورة النبـــأ إلى  بحفـــظ )جـــزء عـــمَّ
ســـورة النـــاس، مـــع بيـــان معانـــي مفردات 
ســـور الفاتحة واإلخاص والفلق والناس، 
للبحرينييـــن ممـــن ال تزيـــد أعمارهـــم عـــن 
 .)1/9/2011( بتاريـــخ  اعتبـــاًرا  أعـــوام   10
وفـــي اســـتكمال ألنـــواع الفئات المشـــاركة 
حفـــظ  رضـــوان:  مســـابقة  حـــددت  فقـــد 
ســـورتي الرعـــد وإبراهيم مع بيـــان معاني 
ولجميـــع  الجنســـيات  لجميـــع  مفرداتهمـــا، 
األعمار، ثم مســـابقة التاوة وحسن األداء 
واإللمـــام بأحكام التجويـــد النظرية لجميع 
الجنســـيات ولمـــن ال تقـــل أعمارهم عن 18 
أمـــا   ،)1/9/2003( بتاريـــخ  اعتبـــاًرا  عاًمـــا 
مسابقة بيان )لطلبة المدارس النظاميين(: 
حفـــظ مـــن ســـورة الملـــك إلى ســـورة نوح 
مـــع بيـــان معانـــي مفرداتهـــا فهـــي لجميـــع 
الجنســـيات من طلبة المدارس النظاميين، 
في حين تأتي مسابقة أجران )لذوي الهمم 
من أصحاب اإلعاقات الذهنية البســـيطة(: 
حفـــظ ســـورتي القـــدر، والبّينـــة، مـــع بيان 
معاني مفرداتهما لجميع الجنسيات من17 
- 40 عاًمـــا مـــن 1/9/2004 إلى 1/9/1981، 
دور  )لنـــزالء  غفـــران  مســـابقة  تأتـــي  ثـــم 
اإلصـــاح والتأهيـــل(: حفـــظ ســـورة مريم 
مع بيـــان معاني مفرداتها، وحفظ أحاديث 
مختـــارة )مذكـــرة معتمـــدة مـــن الجائـــزة( 
لجميع الجنســـيات من نزالء دور اإلصاح 

والتأهيـــل، ثـــم مســـابقة ســـلمان الفارســـي 
)للناطقيـــن بغير اللغة العربية( الفرع األول 
لحفـــظ 3 أجـــزاء األخيرة مع بيـــان معاني 
مفـــردات ســـورة الملـــك، للجنســـيات غيـــر 
العربيـــة مـــن 12 - 18 عاًما مـــن 1/9/2009 
إلـــى 1/9/2003، أمـــا الفـــرع الثانـــي لحفظ 
جـــزء عـــم مع بيـــان معانـــي مفردات ســـور 
والنـــاس  والفلـــق  واإلخـــاص  الفاتحـــة 
فتختـــص ب 11 عاًمـــا فأقـــل اعتبـــاًرا مـــن 
تاريخ 1/9/2010. وأوضـــح القطان تركيز 
معظم المشـــاركات في )مســـابقة الحفاظ( 
بجميـــع فروعهـــا، باإلضافـــة إلى )مســـابقة 
رضـــوان(، كـــون هاتيـــن المســـابقتين يقبل 
عليهما المتســـابقون والمتســـابقات بشـــكل 
كبير؛ ولفت إلى االهتمام بتجســـيد مفهوم 
الشـــراكة المجتمعية والتكامـــل بين وزارة 
العدل والشئون اإلسامية واألوقاف وبين 
جميع مؤسســـات المجتمـــع المدني، وعنها 
قال “بفضل هللا تعالى ومن منطلق التكامل 
بيـــن وزارات ومؤسســـات الدولـــة حرصت 
الجائزة على عقد الشـــراكات خدمة لكتاب 
هللا عـــز وجل، وتعزيـــزا ألهـــداف الجائزة، 
ومن أهم هذه الشراكات الشراكة مع وزارة 
التربية والتعليم في إقامة مسابقة خاصة 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  المـــدارس  لطلبـــة 
باســـم )مسابقة بيان(، والشـــراكة مع وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة فـــي إقامـــة 
مسابقة خصوصا لذوي الهمم من أصحاب 
اإلعاقات الذهنية البسيطة، باسم )مسابقة 
أجران(، والشـــراكة مع وزارة الداخلية في 
إقامة مســـابقة خاصة لنزالء دور اإلصاح 
والتأهيل، باســـم )مسابقة غفران(، ونتطلع 
إلـــى مزيد من الشـــراكات مســـتقبًا خدمة 
لديننـــا وبلدنـــا”.  وختـــم القطـــان حديثـــه 
بتوضيح طريقة المشـــاركة بالجائزة فعلى 
الراغبيـــن في المشـــاركة بالجائزة الدخول 
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GOV.BH، واالطـــاع على جميـــع الفروع 
واالشتراطات الخاصة بكل فرع من فروع 
الجائزة، ومن ثم تعبئة استمارة التسجيل 
اإللكترونيـــة، علما أن باب التســـجيل ُيغلق 
فـــي 31 أكتوبـــر 2021، وأهـــاب بالجمهـــور 
الكريـــم المشـــاركة الفاعلـــة فـــي الجائـــزة، 
وتشـــجيع أبنائهم وأقاربهم على التسجيل 

فيها.

المنامة - بنا


