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المجالس 03
حديث

�أ�صحاب جمال�س �أهلية يطمئنون على حالة زميلهم �أحمد العلوي

ق��������ام ع��������دد م������ن �أ�����ص����ح����اب
املجال�س الأهلية باملحافظة
اجلنوبيه م���ؤخ��راً ومبعيتهم
�شخ�صيات م��ن املنطقة ويف
م���ق���دم���ت���ه���م ال�������س���ي���د خ��ل��ي��ل
�إب���راه���ي���م ال��������ذوادي ب���زي���ارة
�أح�������د رواد امل���ج���ال�������س وه���و
ال�����س��ي��د �أح����م����د ع��ب��دال��غ��ف��ار

العلوي الذي تعر�ض حلادث
��س�ق��وط ع�ل��ى الأر�� ��ض نتجت
عنه �إ���ص��اب��ت��ه بر�ضو�ض مما
ا�ضطره ليلزم املنزل .ومعلوم
�أن زي���ارة املر�ضى وامل�صابني
يف امل�����������ص�����ح�����ات ال����ط����ب����ي����ة
وامل�ست�شفيات �أو يف بيوتهم
م����ن الأع�����م�����ال وامل���م���ار����س���ات

الإن�����س��ان��ي��ة ف�����ض�ل ً
ا ع��ن �أن��ه��ا
ا�ستجابة لمِ ��ا حث عليه النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم بزيارة
امل��ر���ض��ى وع��ي��ادت��ه��م ،وه��و ما
درج عليه �أ���ص��ح��اب املجال�س
ورواده������ا وال���ت���ي ُت�����ش��ع��ر ه��ذا
املري�ض �أو امل�صاب وال�سيما �إذا
ما كان �أحد الرواد باالهتمام

خواطر �إعالمية ..حما�ضرة مبجل�س �أحمد جناحي
ا�ست�ضاف جمل�س املرحوم الأ�ستاذ
�أحمد جناحي بعراد م�ساء الأربعاء
املا�ضي �ضمن برناجمه ال�شهري
الإع�لام��ي ال��دك��ت��ور ع��و���ض ها�شم
ال�������ذي ق������دم حم����ا�����ض����رة ب���ع���ن���وان
(خ����واط����ر �إع��ل�ام����ي����ة) ،وح��ظ��ي��ت
ب��ح�����ض��ور ح�����ش��د ك���ب�ي�ر م����ن رواد
امل���ج���ل�������س وزواره م�����ن خم��ت��ل��ف
املحافظات مبملكة البحرين ،و�أدار
احل���وار الأ���س��ت��اذ عبداملنعم حممد
العيد.
وذك���ر ال�����ش��اب خ��ال��د اب��ن امل��رح��وم
�أح�����م�����د ج����ن����اح����ي ال��������ذي ت���ول���ى
���ش���ؤون املجل�س بعد رحيل وال��ده
�إل�������ى �أن ج���م���ي���ع احل���������ض����ور ق��د
�أب����دوا �إع��ج��اب��ه��م ب��ه��ذا ال��ن��وع من
امل��ح��ا���ض��رات التثقيفية وه���و ما

يجعلنا نعقد ال��ع��زم على �إق��ام��ة
امل�����زي�����د م���ن���ه���ا ب���ح���ي���ث ت���ت���ن���اول
م��و���ض��وع��ات م��ت��ن��وع��ة وت��ت��ح��دث
فيها �شخ�صيات لها ثقلها العلمي
وال���ث���ق���ايف يف ال���ط���رح وامل��ن��اق�����ش��ة
وك��ل ذل��ك بهدف خدمة خمتلف
�شرائح املجتمع.
وب����ه����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق�����دم ال��ن��ا���ش��ط

االجتماعي الأ���س��ت��اذ خمي�س علي
�سبت خلالد جناحي لوحة تذكارية
ت�ضم �صوراً لفاعليات عدة �أقيمت
يف املجل�س يف حياة الأ�ستاذ �أحمد
ج��ن��اح��ي رح��م��ه اهلل ،وم���ن جانبه
ق���ام خ��ال��د ج��ن��اح��ي ر���س��ال��ت��ي �شكر
وت���ق���دي���ر ب��ا���س��م امل��ج��ل�����س ورواده
للمحا�ضر ومدير املحا�ضرة.

مناق�شة م�شكلة الكالب ال�ضالة مبجل�س الدوي

�أق�����ام جم��ل�����س ال�����دوي ب��امل��ح��رق
م�ساء ال�سبت املا�ضي ،حما�ضرة
بعنوان (ظاهرة انت�شار الكالب
ال�ضالة� ..أ�سبابها وطرق حلها)
�أل��ق��اه��ا ك��ل م��ن ال�سيد حممود
ف���رج رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن
ل���ل���رف���ق ب����احل����ي����وان ،وال�����س��ي��د
حممد �آل �سنان رئي�س املجل�س
البلدي ملحافظة املحرق.
وب��د�أ رئي�س اجلمعية ب�شرح دور
اجلمعية فيما يخ�ص مو�ضوع
الكالب ال�ضالة ،وال��ذي هو دور
�إ�شرايف ورقابي ولي�س تنفيذياً،
وذك�����ر �أن امل�����س���ؤول��ي��ة ت��ق��ع من

�ضمن اخت�صا�صات وزارة �ش�ؤون
ال��ب��ل��دي��ات وامل��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة،
م��و���ض��ح��اً �أن تثبيت م�س�ؤولية
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ك�ل�اب ال�����ض��ال��ة
ع���ل���ى امل���ج���ال�������س ال���ب���ل���دي���ة ج���اء
نتيجة وج����ود م����ادة يف الف�صل
الثالث من اخت�صا�صاتها ،ونظام
�سري العمل بها يثبت ذل���ك� ،إذ
جاء الن�ص يف الفرع الأول باملادة
 13الفقرة (و) «و�ضع الأنظمة
اخل��ا���ص��ة ب����إي���واء احل��ي��وان��ات يف
امل�ساكن وحتديد مواقع حظائر
املوا�شي والطيور الداجنة وما
ي��ت��ع��ل��ق ب���احل���ي���وان���ات ال�����ض��ال��ة

وال�سائبة والتخل�ص منها».
ثم حت��دث رئي�س جمل�س بلدي
املحرق ف�أعلن �أنه على ا�ستعداد
ال���ص��ط��ي��اد ال���ك�ل�اب مب��ح��اف��ظ��ة
املحرق ،و�أن لديه �آلية للتخل�ص
منها وم��واق��ع ل�لاح��ت��ف��اظ بها،
م�شرياً �إلى �أنه �شخ�صياً وي�سانده
فريق عمل �سيقوم باملهمة ،وقد
بد�أ فع ً
ال يف ذلك خالل الأ�شهر
املا�ضية ،كما �أ�شار �إلى �أنه تقدم
مبقرتح ل�صيد وت�صدير الكالب
ال�ضالة؛ مما قد ي�ساهم يف حل
الأزمة.

ب��ه وال�����س���ؤال ع��ن��ه وت��ب��ع��ث يف
نف�سه االرتياح والر�ضى كونه
م���ن امل��ح��ب��وب�ين م��ن��ه��م .وق��د
�شكر �أح��م��د ال��ع��ل��وي اجلمع
من الزائرين له والعائدين
�إي��اه وث َّمن عملهم الإن�ساين
وال�������ودي وم��ق��دم��ه��م لبيته
للإطمئنان عليه.

ال�سفري خليل الذوادي يزور جمل�س احلو�سني
زار ال�������س���ي���د خ���ل���ي���ل �إب����راه����ي����م
ال����ذوادي الأم�ي�ن ال��ع��ام امل�ساعد
ب��ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ي��وم
اجل��م��ع��ة امل����واف����ق  29دي�����س��م�بر
 2017جمل�س ال��دك��ت��ور حممد
ي���و����س���ف احل���و����س���ن���ي ي���ال���رف���اع،
حيث �شارك احل�ضور بالفرحة
وبالنتيجة التي �أحرزها منتخب
البحرين الوطني ل��ك��رة القدم
بالت�أهل للدور ما قبل النهائي
يف ب��ط��ول��ة خليجي  23امل��ق��ام��ة
يف دول��ة الكويت .وق��د حيا رواد
املجل�س ال�سيد ال��ذوادي وعربوا
عن �شكرهم لتعاونه يف ت�سهيل
�إج������راءات زي����ارة وف���د املجال�س
الأهلية للقاهرة م���ؤخ��راً والتي

احتفلت بالعيد الوطني هناك،
ك��م��ا ب���ارك���وا ل��ل��ب��ح��ري��ن ت���أه��ل��ه��ا
ومت���ن���وا �أن ي���وف���ق امل��ن��ت��خ��ب يف
�إحراز البطولة.
وخ���ل��ال ج��ل�����س��ة امل���ج���ل�������س ،ق���ام
النا�شط االجتماعي �صالح بن

علي ب�أهداء الأ�ستاذ علي �شاهني
البوعينني �صورة فوتوغرافية
م���ن ت�����ص��وي��ره ت��ق��دي��راً لدعمه
ل�برن��ام��ج م��ه��رج��ان املتقاعدين
ال�������ذي �أق����ي����م م������ؤخ�����راً ل��ل�����س��ن��ة
اخلام�سة.

جمل�س العقيدات يرحب بال�ضيوف
رح����ب ال�����س��ي��د م��ط�����ش��ر ال���دن���دل
�����ص����اح����ب جم���ل�������س ال���ع���ق���ي���دات
مبجل�سه مب��دي��ن��ة ح��م��د ب���رواده
وزواره ال���ذي���ن ي���ت���رددون على
امل���ج���ل�������س �أ����س���ب���وع���ي���اً .وج��م��ع��ت
الأم�سية الأخ��ي�رة احل��اف��ل��ة بني
ع�����دد ك���ب�ي�ر م����ن رواد امل��ج��ل�����س
ودار ن��ق��ا���ش ح���ول ���س��ب��ل حتقيق
م�صلحة �أه����ايل امل��ن��ط��ق��ة ،فيما زي���ارت���ه���م جم��ل�����س��ه ،وح����ث على وت����ع����زي����ز ال����ت����ع����اون ف���ي���م���ا ب�ين
با�شر �صاحب املجل�س الرتحيب زي���ارة املجال�س الأهلية مبدينة الأهايل واملجال�س لتحقيق خري
ب��ح��رارة ب���أه��ايل املنطقة وث�� َّم��ن حمد كافة لإدامة حبال التوا�صل الوطن واالرتقاء ب�ش�أنه.

جمل�س حممد خنجي يجمع بني �أ�صحاب املجال�س الأهلية
ا����س���ت�������ض���اف ال����دك����ت����ور حم��م��د
ع��ب��دال��ق��ادر خ��ن��ج��ي مبجل�سه
مب��دي��ن��ة ح��م��د م�����ؤخ����راً ع����دداً
من �أ�صحاب املجال�س الأهلية
ب���امل���دي���ن���ة ف���� ً
���ض�ل�ا ع����ن رواده
امل���ع���ت���ادي���ن ،وك���ان���ت الأم�����س��ي��ة
مفتوحة للح�ضور لي�شاركوا
يف نقا�شات وح���وارات مفتوحة
حول كل ما ي�شغل بال الأهايل
وامل�����واط�����ن��ي��ن و����س���ب���ل حت��ق��ي��ق
م�صلحة ال��وط��ن وامل���واط���ن يف
كل �ش�أن.

