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السمــاح بالمصـاعــد فــي ارتــدادات البيــوت القــائمــة
رفـــع مجلس بلـــدي المحرق مقترًحا 
إلى وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف 
يقضـــي بالســـماح إلنشـــاء المصاعد 
فـــي االرتـــدادات القانونيـــة للمنازل 

القائمة.
وذكر مقدم المقترح غازي المرباطي 
لـ”البالد” أن هـــذا المقترح قد أصبح 
البلديـــات  تلقـــي  مـــع  ـــا،  ملحًّ أمـــًرا 
العديـــد من طلبات إقامـــة المصاعد 
فـــي االرتـــدادات نظًرا لوجـــود كبار 
فـــي الســـن أو معاقيـــن يحتاجـــون 
إلـــى هـــذه اإلضافـــة أشـــد الحاجـــة، 
وهـــم يتعرضون وأهلهم إلى شـــتى 

أصناف التعب والمعاناة.
 وأشـــار إلـــى أن أكثر هـــذه الحاالت 
تتعلـــق بالبيـــوت القديمـــة التـــي لم 

ـــا  مهمًّ أمـــًرا  يشـــكل  المصعـــد  يكـــن 
بالنســـبة لهـــا، لعـــدم أخذهـــم بعيـــن 
االعتبار مـــا يمكن أن يمثله المصعد 
مـــن حاجة مســـتقبلية لهم في حال 
مـــن  وغيرهـــا  اإلعاقـــة  أو  العجـــز 

الظروف الخاصة.
التعميـــر  اشـــتراطات  أن  وبيـــن   
الحالية ال تســـمح بإضافـــة المصعد 
فـــي االرتـــدادات القانونيـــة، وعليه 
بشـــكل  للســـماح  المقتـــرح  جـــاء 

بإضافـــة  القائمـــة  للمبانـــي  خـــاص 
المصعـــد في هـــذه االرتدادات، على 
أن يؤخـــذ المصعـــد بعيـــن االعتبـــار 
فـــي الرســـومات الهندســـية للبيوت 

الجديدة.
ولفـــت المرباطي إلـــى مذكرة رفعها 

وتنظيـــم  تراخيـــص  قســـم  رئيـــس 
البنـــاء في بلديـــة المحرق إلى مدير 
عام البلدية يفيد فيها بتلقي القسم 
المواطنيـــن  طلبـــات  مـــن  العديـــد 
لمبانيهـــم  مصاعـــد  إلضافـــة 
الســـكنية، وذلك بســـبب احتياجهم 

لظـــروف حياتهـــم  المصاعـــد  لتلـــك 
المعيشـــية، أو لوجـــود حالة مرضية 
أو يكـــون ضمن أفـــراد عائلتهم أحد 
الحـــاالت الخاصة أو أصحاب الهمم 
والتي تستلزم وجود تلك المصاعد 

في مبنى سكنهم.

 وأضاف أن رئيس القســـم أشار إلى 
أنـــه عادة مـــا تكـــون تلـــك المصاعد 
فـــي  واقعـــة  إضافتهـــا  المطلـــوب 
مناطق االرتدادات القانونية والتي 
يتعذر الســـماح بالبناء فيها حســـب 
للتعميـــر؛  التنظيميـــة  االشـــتراطات 
نظـــًرا لكونهـــا المســـاحات الوحيـــدة 
المتوفرة فقط، والتـــي يمكن البناء 
فيهـــا فـــي مبناهـــم القائـــم ويتعـــذر 

إيجاد مساحات بديلة عنها. 
هـــذه  أن  إلـــى  المرباطـــي  وأشـــار   
المذكـــرة تؤكـــد الحاجـــة إلـــى هـــذا 
المقتـــرح القاضي بالســـماح بإضافة 
للمبانـــي  الكهربائيـــة  المصاعـــد 
تكـــون  ال  أن  بشـــرط  الســـكنية، 
ال  وأن  الجيـــران،  علـــى  مفتوحـــة 
يتجـــاوز فيهـــا طـــول الضلـــع المبني 

على الحد عن 2 متر.
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ذوي  خدمـــات  قســـم  رئيـــس  قالـــت 
العمـــل  بـــوزارة  الخاصـــة  االحتياجـــات 
إن  شـــبر  االجتماعيـــة، جليلـــة  والتنميـــة 
الـــوزارة بـــدأت عمليـــات تكثيـــف الرقابة 
والتفتيش على المراكز التأهيلية الخاصة 
العاملـــة فـــي مجـــال اإلعاقـــة، للتأكـــد من 
مـــدى التزامهـــا بالضوابط واالشـــتراطات 
االحترازية الصحية، في ظل اإلجراءات 
مـــرض  انتشـــار  لمواجهـــة  االحترازيـــة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، بعـــد بدء 
اســـتئناف البرامج واألنشـــطة وجلســـات 
التأهيـــل الفردية فـــي المراكـــز التأهيلية، 
بالتعـــاون مـــع أفـــراد المجتمـــع البحريني 

ترسيخًا لمبادئ الشراكة المجتمعية.
وأكـــدت أن عمليـــات الرقابـــة والتفتيـــش 
علـــى المراكـــز التأهيلية ســـتكون بشـــكل 
التزامهـــم  مـــن  للتأكـــد  دوري وعشـــوائي 
باالشـــتراطات الصحيـــة وضوابط عملية 

استئناف التأهيل.
وأشـــار إلـــى أنه فـــي حال عـــدم التزام أي 
مركـــز تأهيلـــي ســـيتم مخالفتـــه واتخـــاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة ضده. وذكر 
أن التعميـــم اإلداري الـــذي أصـــدره وزيـــر 
العمل والتنمية االجتماعية مؤخرًا بشأن 
اســـتئناف األنشـــطة والبرامج والجلسات 
التأهيليـــة الفرديـــة فـــي المراكـــز الخاصة 

العاملة في مجـــال اإلعاقة وفقًا لضوابط 
لتوفيـــر  هامـــة  احترازيـــة  واشـــتراطات 
للطلبـــة  وســـليمة  عمـــل صحيـــة  أجـــواء 
والعامليـــن فـــي هـــذه المراكـــز التأهيلية، 
ومـــن أبرز االشـــتراطات التي نـــص عليها 
القـــرار تعقيـــم وتطهير المراكـــز التأهيلية 
بصـــورة يوميـــة، وتوفيـــر المعقمـــات عند 
مداخـــل المراكـــز وأرجائهـــا، والمحافظـــة 
علـــى نظافـــة وتهويـــة المراكـــز التأهيلية، 
الوســـائل  جميـــع  بتعقيـــم  وااللتـــزام 
االســـتخدام  قبـــل  المشـــتركة  واألجهـــزة 
اشـــتراطات  علـــى  والمحافظـــة  وبعـــده، 
التباعـــد االجتماعـــي، ولبـــس الكمامـــات، 
ويمنـــع دخول المراكـــز لمن درجة حرارته 
اكثـــر من 37.5 درجـــة مئوية. وأوضحت 
رئيـــس قســـم خدمـــات ذوي االحتياجات 
الخاصـــة أن عمليـــات الرقابـــة والتفتيش 
الحملـــة  مـــن  متطوعـــًا   15 فيهـــا  شـــارك 

الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

دعت وزارة اإلســـكان جميع المواطنين 
المنتفعيـــن مـــن الخدمـــات اإلســـكانية 
وأصحـــاب الطلبات اإلســـكانية القائمة 
بياناتهـــم  تســـجيل  ضـــرورة  إلـــى 
الشـــخصية ومعلوماتهـــم الالزمـــة فـــي 
النظـــام الوطني لإلشـــعارات الحكومية 
)إشـــعارات( الـــذي تـــم تدشـــينه مؤخًرا 
التنســـيقية  اللجنـــة  لقـــرارات  تنفيـــًذا 
برئاســـة ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
 وأوضحت الوزارة أن هذا النظام المعد 
من قبـــل هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
البوابـــة  علـــى  والمتوفـــر  اإللكترونيـــة 
الرقميـــة لهـــا هو المنصة التي ستباشـــر 
الوزارة من خالها عملية التواصل اآللي 
مع المواطنين، عبر إرســـال اإلشـــعارات 

الالزمـــة مـــن تنبيهـــات مهمـــة وطلبات 
وذلـــك  اإلســـكاني،  بالشـــأن  خاصـــة 
فـــي إطـــار التحـــول الرقمـــي، ومواكبة 
لريـــادة مملكـــة البحريـــن وتقدمها على 
صعيد اســـتثمار تكنولوجيا المعلومات 
التنميـــة  مجـــال  فـــي  واالتصـــاالت 
المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات 
فـــي تحســـين األوضـــاع  التـــي تســـهم 
المعيشـــية وأســـلوب حيـــاة المواطنين 

والمقيمين في المملكة.

كمـــا أكـــدت “اإلســـكان” أن هـــذا النظام 
هـــو منصة موحـــدة لالســـتالم التلقائي 
المتعلقـــة  الرســـمية  لإلشـــعارات 
بالمعامـــالت الحكوميـــة عبـــر الرســـائل 
القصيرة والبريد اإللكتروني عوًضا عن 
المراســـالت الورقيـــة. ويهدف في ذات 
الوقت إلـــى ضمان وصول اإلشـــعارات 
الحكوميـــة بشـــكل فـــوري دون تأخير، 
حيث يقوم بتذكيرهم وإعالمهم بكافة 

المعامالت الخاصة بهم.
لجميـــع  يمكـــن  بأنـــه  الـــوزارة  وتفيـــد 
المواطنيـــن المنتفعيـــن مـــن الخدمـــات 
الطلبـــات  وأصحـــاب  اإلســـكانية 
بعمليـــة  القيـــام  القائمـــة  اإلســـكانية 
تســـجيل البيانـــات في النظـــام الوطني 
لإلشـــعارات الحكومية )إشـــعارات( من 

خالل الرابط التالي: 
https://services.bahrain.bh/wps/

portal/NationalNotifications_ar

جليلة شبر

15 متطوعــا يســاهمون ضمــن جهــود عمليــات الرقابة الوزارة ستباشر من خالل المنصة التواصل اآللي مع المواطنين
“التنمية” تباشر التفتيش على مراكز “ذوي العزيمة” “اإلسكان” تدعو جميع المنتفعين لتسجيل بياناتهم في “إشعارات”

رعايا إيران من العرب الشيعة وأحاديث مع الوزير )2 - 3(
Û  مــن خالل مشــاركتي فــي مؤتمــر العمــل الدولي

فــي جنيــف في صيــف عــام 1996، التقيت ألول 
مرة بالســيد حسين كمالي وزير العمل والشؤون 
االجتماعية بجمهورية إيران اإلســالمية، لتناول 
القهوة في كافتيريا مبنى “باليز دي ناسيونز” أو 
“قصر األمم”، في جنيف، وهو المبنى الذي يضم 
المقــر األوروبــي لمنظمــة األمم المتحــدة، والذي 

ينعقد فيه مؤتمر العمل الدولي في كل عام.
Û  وقتهــا لــم تكــن العالقــات بيــن إيــران مــن جهــة

والبحرين وباقي دول الخليج العربية من الجهة 
األخرى قد وصلت إلى هذا المســتوى من الســوء 
والتــردي والقطيعــة الذي تشــهده اليــوم، بل ربما 
العكــس يــكاد أن يكــون صحيًحــا، ففــي منتصف 
ذلــك العــام )1996( كانــت دورة رئاســة الرئيــس 
علــي أكبــر هاشــمي رافســنجاني الثانيــة تقتــرب 
تولــى  وعندمــا  التالــي،  العــام  فــي  نهايتهــا  مــن 
رافســنجاني رئاســة الجمهوريــة فــي العام 1989 
كانــت وتيــرة مشــروع تصديــر الثــورة اإليرانيــة 
إلى دول المنطقة قد بدأت تفقد شيًئا من لهيبها، 
والكثير من قوة دفعها بعد وفاة اإلمام الخميني 
في ذلك العام، وقد ُعرف عن رافســنجاني، تاجر 
الفســتق، براغمانيته وميوله لالنفتاح واالعتدال 
مقارنــة بمــن ســبقوه، كما إنــه تولى الرئاســة فور 
أن وضعت الحرب مع العراق أوزارها، وانشــغلت 
إيــران فــي التفــرغ لبنــاء مــا خلفتــه الحــرب مــن 
الداخليــة  أوضاعهــا  إصــالح  ومحاولــة  دمــار، 
واالقتصادية، واستعادة القدرات التي استنزفتها 
إلــى  8 ســنوات، فاتجهــت  التــي دامــت  الحــرب 
تخفيــف زخم المواجهات الخارجية التي لم تعد 
تستطيع أن تتحمل أعباءها، كما بدأ رافسنجاني 
في محاوالت فك عزلة إيران وقطيعتها مع دول 
المنطقــة وترميم عالقاتها مــع الجيران وإعادتها 

إلى المسار الطبيعي. 
Û  وقد شــجعت الدول العربيــة الخليجية توجهات

وبذلــك  مســاعيه،  مــع  وتجاوبــت  رافســنجاني 

تمكن من تكوين شــبكة من العالقات الشخصية 
الخليجييــن  المســؤولين  مــن  عــدد  مــع  الطيبــة 

البارزين. 
Û  كمــا كانــت دول الخليــج متفائلــة وتتطلــع إلــى

انتخــاب خلفــه محمــد خاتمــي الــذي كان أوفــر 
االنتخابــات  فــي  الفــوز  فــي  المتنافســين حظــا 
القادمــة التــي بــدأت بالفعل حمالتهــا االنتخابية 
فــي ذلــك الوقــت، أمــاًل فــي تحقيــق المزيــد مــن 
الساســة  إقنــاع  إلــى  يــؤدي  قــد  ممــا  التقــارب 
اإليرانييــن بالتخلــي عــن سياســاتهم التوســعية 
في المنطقة؛ في تلك األجواء لم يكن ثمة حرج 
المســؤولين  لقــاء  مــن  أو حساســية  أو تخــوف 
البحرينيين أو الخليجيين بنظرائهم اإليرانيين.

Û  عندمــا التقينــا علــى انفــراد فــي الكفتيريــا، دار
الحــوار بيننــا بلغــة فريــدة؛ إذ لــم تكــن ثمــة لغــة 
مشــركة تجمعنــا، فهــو يعــرف بعــض المفــردات 
األم  لغتــه  جانــب  إلــى  والعربيــة  االنجليزيــة 
الفارســية، وأنا أعرف بعض المفردات الفارســية 
إحــدى  وهــي  األرديــة،  المفــردات  مــن  وكثيــر 
لغــات الهنــد القريبــة مــن الفارســية، إلــى جانــب 
االنجليزية والعربية بالطبع، فتمكنا من التحدث 
والتفاهــم بوضــوح ولكــن بصعوبة بالغــة، تعرفنا 
علــى بعــض، وعرفــت أن المؤهــل الرئيــس الــذي 
مكنــه مــن تولــي المنصــب كان اعتقالــه مــن قبل 
السافاك في عهد الشاه عندما كان أحد أبرز قادة 
النقابــات العماليــة األيرانيــة، وبعد الثــورة أطلق 
ســراحه، وصــار من الجناح المعتدل أو ما ســمي 
الحًقــا بالتيــار اإلصالحــي، وكان ضمــن الحلقــة 
الضيقــة المحيطــة باإلمــام الخميني فــي حياته، 
ثم أصبح مقرًبا من الرئيس رافســنجاني وداعما 
وواثًقا من فوز خاتمي في االنتخابات القادمة.

Û  وفــي لقائنــا األول فاجأنــي الســيد كمالــي بقولــه
أنــه حــرص على لقائــي على انفــراد ليعبر لي عن 
ســعادته عندمــا علــم بأننــي شــيعي وأتولــى هذا 
المنصب الهام حسب قوله، فقلت له بهدوء قبل 

أن يكمــل ويســتطرد بأننــي فهمــت مــا يريــد أن 
يقولــه، وقلــت إنــه يبــدو أننا ســنحتاج إلى وقت 
طويــل والكثيــر من أكــواب القهــوة للحديث عن 
مثــل هــذه المواضيع؛ ألنه كما يتضح كان الرجل 
يحمل بعض االنطباعات الخاطئة، وقلت له إنني 
أتمنــى أن ال أكــون قــد عينــت فــي هــذا المنصب 
ألننــي شــيعي فقــط، ألن التعييــن فــي المناصب 
العليا على أسس التوزيع والمحاصصة الطائفية 
ال يخدم مصلحة األوطان على المستوى البعيد، 
كمــا إننــي أتمنــى أن نتمكــن يوًمــا مــا مــن وضــع 
دائًمــا  المناســب  المــكان  فــي  المناســب  الرجــل 
بغــض النظــر عــن انتماءاته الدينيــة أو المذهبية 
أو العرقيــة، ونحــن ال ندعــي الكمــال، ومجتمعنــا 
كغيره ال يخلو من العيوب واألخطاء والسلبيات 
تركنــا  إذا  إصالحهــا  علــى  قــادرون  نحــن  التــي 
وشــأننا مــن دون تدخــل اآلخريــن، وأضفــت أننا 
كغيرنــا مــن دول المنطقــة نواجــه ونعانــي مــن 
إرهاصات وتداعيات االستقطاب الطائفي الحاد 
الــذي ضــرب المنطقــة منــذ العــام 1979، والــذي 
جعــل هــذه القضيــة أكثــر تعقيــًدا وإزعاًجــا، ثــم 
قلــت إنه “على كل حــال ولعلمك فإن أول وثاني 
وزيرين  للعمل والشــؤون االجتماعية في بالدي 
كانــا شــيعيين، وأن ثلث أعضــاء مجلس الوزراء 
مــن الشــيعة )في ذلك الوقت لــم يكن أحد نواب 
مجلــس  أعضــاء  نصــف  وأن  شــيعي(  الرئيــس 
الشــورى مــن الشــيعة، وإنــه حتــى عهــد قريــب 
كان المســؤول األول عن الشــؤون المالية للدولة 
شيعي علوي إسمه السيد محمود، وإن من أوائل 
كبــار ضباط األمن كان العميد علي ميرزا شــيعًيا 
من أصل إيراني نفخر ونعتز به حتى اآلن، وكان 
يعرف برئيس الشرطة، والقائمة طويلة ال مجال 
وال داعــي لســردها، فمــا هــي المناصــب الوزارية 
والحكوميــة العليــا التي يتقلدها رعايا إيران من 
الشــيعة العــرب الذين يقدر عدهــم بأكثر من 3.5 

مليون في إيران؟”.

Û  كان الوزيــر حســين كمالــي إنســاًنا طيًبــا لطيًفــا
متمكنــا  ذكًيــا  االبتســامة،  دائــم  بشوًشــا  هــادئ 
ومتمرسا في شؤون السياسة اإليرانية، وأصبح 
مــن أبرز السياســيين اإليرانيين، وظــل محتفظا 
بحقيبة وزارة العمل والشؤون االجتماعية حتى 
العام 2001، ولعب دوًرا محسوًسا في محاوالت 
التقريــب وترميــم العالقــات بيــن إيــران والدول 
العربيــة، وقــد نمــت بينــي وبينــه عالقــات ودية، 
كمــا ذكــرت أمس،  وتبادلنــا اللقــاءات والزيارات 
الرسمية والتي أرجو أن تتاح لنا الفرصة للتطرق 

إليها بالتفصيل في وقفات قادمة.
Û  التقيــت بالســيد كمالــي مــرة أخــرى فــي جنيــف

أيًضــا، علــى هامــش مؤتمــر العمــل الدولــي الذي 
عقــد فــي العــام 1997 فــي شــهر يونيــو كالعادة، 
ثــم التقينــا في العام التالي علــى هامش المؤتمر 
نفســه والــذي صــدر عنــه فــي ذلــك العــام “إعالن 
المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل لعــام 
1998”، فــي هــذا اللقــاء وجــه لــي الســيد كمالــي 
دعــوة رســمية لزيارة إيــران للتباحــث في أوجه 
العماليــة  المجــاالت  فــي  البلديــن  بيــن  التعــاون 

وتنمية الموارد البشرية.
Û  لقد ظلت العالقات بين البحرين وإيران تتأرجح

بين االنتعاش والتدهور، وبين االنفراج والتأزم، 
متتاليــة  ومراحــل  الفتــور  مــن  بفتــرات  وتمــر 
مــن التوتــر منــذ قيــام الثــورة اإليرانية ونشــوب 
الحــرب العراقيــة اإليرانية، كمــا ان حالة التبادل 
الدبلوماســي بيــن المنامة وطهــران خالل عقدي 
الثمانينــات والتســعينات وما بعدهــا أخذت تعبر 
بمطبات عديدة نتيجة للمنعطفات التي شهدتها 
العالقــات بيــن البلديــن؛ وغالًبــا مــا كانــت كــردة 
فعــل علــى تدخــل إيــران فــي الشــؤون الداخلية 
العالقــات  للبحريــن، وقــد تدنــى مســتوى هــذه 
طيلــة الحــرب العراقيــة اإليرانيــة عندمــا وقفت 

البحرين إلى جانب العراق في تلك الحرب.
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