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بنا -  § المنامة

للمجلس األعلى العامة األمانة نظمت ]
البحرين جامعة ــع م بــالــتــعــاون لــلــمــرأة 
دليل استخدام على مدربات لتدريب دورة
المحاكم أمام التقاضي إجراءات في المرأة
 3 ــى 2إل مــن الفترة ــالل  خ ــك وذل الشرعية

المجلس.  مقر 2009 في شباط فبراير/
القانوني التعليم  برنامج مدير  وقــال
البحرين جامعة ـ الحقوق بكلية المستمر
لوكالة تصريح في المصري  وليد محمد
إلى تهدف ــدورة ال هذه إن البحرين أنباء
الجمعيات مــن ــات ــدرب م وتأهيل تــدريــب 

ــرأة ــم ال ــل ــي ــدام دل ــخ ــت الــنــســائــيــة عــلــى اس
المحاكم أمــــام الــتــقــاضــي إجـــــراءات  فــي 

الشرعية.
التوعية الـــدورة تتناول أنها وأضــاف
ــــراءات إج ــردات قــانــون ــف ــم ــف ب ــري ــع ــت وال
ــة ــي ــرع ــش ال الـــتـــقـــاضـــي أمــــــام الـــمـــحـــاكـــم

وتعديالته.
إطار في  تأتي  ــدورة ال هــذه أن ــح وأوض
العامة األمانة بين الموقعة التفاهم مذكرة
البحرين وجامعة للمرأة األعلى للمجلس
ــادل ــب ت ـــي ف ــى الـــتـــعـــاون ــل ــص ع ــن الـــتـــي ت
التي الفعاليات من عدد  وتنظيم الخبرات
والواجبات بالحقوق التعريف في تساهم

بين الوعي زيادة تسهم في التي القانونية
العمل. وجهة الموظف

25 متدربة  يقارب إلى مشاركة ما وأشار
للمرأة األعلى المجلس  وإن الدورة  هذه  في
هذا ــن م النسخ ــن م الــعــديــد  بــتــوزيــع  قــام 
المملكة ــات  ــظ ــاف ــح م جــمــيــع  فـــي  ــل  ــي ل ــدَّ ال
بــقــانــون ــف ــري ــع ــت ــة وال ــي ــوع ــت ــرض ال ــغ ب

الشرعية. المحاكم
من  لهن البــد الــمــتــدربــات أن  ـــح  وأوض  
سيتم التي المفاهيم جميع من االستفادة
المتخصصة الدورة هذه في اليها التطرق
الشرعي بالقاضي التعريف سيتم حيث
ــون ــان ــق ال ـــــواد وم ــة ــي ــرع ــش ــم ال ــاك ــح ــم وال

عن ــك ذل تطبيق سيتم ثــم ــن وم الــشــرعــي 
المفاهيم لهذه عملي  شــرح  ــراء إج طريق 
تكون ان المرأة من بد ال مواد تتناول التي 

لها. وفهم بها إدراك على
أن في أمله عن المصري محمد وأعــرب
مفيد هــو مــا كــل  قدمت  ـــدورة ال ــذه  ه تكون 
عاتقهن على يقع سوف الذين للمدربات
دليل يــدرك واع جيل تعليم بالمستقبل
المجلس أن  ــًدا ــؤك م الــشــرعــيــة، المحاكم 
من ــد ــدي ــع ال بتنظيم قـــام ــرأة ــم ــل ل ــى  ــل األع
الضوء سلطت التي المتخصصة  الدورات
المحاكم فــي الــمــســتــمــرة الــتــوعــيــة  عــلــى 

غيرها. أو الشرعية

الشرعية المحاكم أمام التقاضي في دورة ينظم للمرأة» «األعلى

... إصداره  قبل الوداعي منزل في الدين علماء اجتماع حضور رفض وزير العدل

محرر الشئون المحلية الوسط - §

خطباء من وفد تشكيل إلى  الجودر  صالح الشيخ دعا ]
والشئون العدل وزير للقاء والشيعية، السنية الطائفتين
الوزير قرار بشأن آل خليفة بن علي خالد الشيخ اإلسالمية
دور  في  الخطابة ضوابط فــرض عــن  2009 لسنة   2 رقــم
هذا لتبني االستعداد أتــم  على أنــه على مــشــدداً العبادة،
شركاء ليكونوا مستقلين،  الخطباء يكون أن  على المقترح
تحولنا أننا هي «المشكلة أن مستدركًا المعايير. وضع في
بعض يستطيع ال  سياسية جمعيات حــول التمحور إلــى

عنها». التفكك األشخاص
دولة في أننا وخصوصًا القرار هذا «نؤيد الجودر: وقال
الماضية ــام  األي في أنــه  متابعًا والــقــانــون»، المؤسسات 
من ـــاًال ح ـــار أث ــا ــي، م ــن ــدي الــخــطــاب ال ــن ع ــًا ــروج شــهــدنــا خ

بمختلف أطيافهم. الوطن أبناء االستياء لدى
جداً، قوي المصلين على الديني الخطاب تأثير أن وذكر
أنه والسيما  شعورهم بكل ُمقدمين المصلين نرى ونحن

أن مضيفًا واآليــات. الدينية باألدلة مدعم مقدس خطاب
العبادة. دور داخل يعني العدل  ووزير  عامًا، كان الخطاب
األمر هذا مع نتعاطى أن من الساحة البد ونحن كخطباء في
يتعرض ما ظل في الفكري األمن  والسيما األمن نعزز وأن 
هذا أن نعتقد حين خاطئون ونحن  موجات، من العالم له

البحرين. في يحدث
بدعة، وليس بحديث، ليس األمر هذا أن وأضاف الجودر
من يرشد بأن النبي (ص) بأن من التاريخ هناك شواهد بل
في الضوابط، من ضابط وهــذا فليخفف» المسلمين «أّم
أحد أن  متابعًا المسجد، وداخل والصالة، الخطبة قضية
هذا ليس (ص) النبي له فقال صوته، برفع قام األشخاص

الصوت. هذا إلصدار المكان المناسب
محاوالت سندخل وإال مهمة «الضوابط أن على وشدد
مرحلة عــلــى ــون ــدم ــق م ــا ــن أن ــا ــوص ــص وخ ــة،  ــوب ــع ص ــر  ــث أك
سندخل المساجد في الديني  الشأن وبخلط  االنتخابات،

العراق». هو وأبرز دليل صعب وضع في
فأي الهواجس، في نعيش أننا «المشكلة أن ــح وأوض

بالصد، يــواجــه الــســاحــة، فــي العمل لتنظيم يتجه  قــرار 
نكون أن نستطيع أننا وأعتقد خاطئ، أمر هذا أن وأعتقد
األنظمة نرفض وال الــقــانــون دولــة نعزز  أن  ــد الب ــاء.  ــرك ش
من يحكم القانون وأعتقد فقط، لجيلنا المنظمة، وهذا ليس
واختتم الجميع». على  ينظم أن البــد القانون مخطأ،  هو
طرح الرأي، قادة وخصوصًا المجتمع فعاليات من «نتمنى

شفافية». بكل القضايا هذه
أنهم شيعة دين علماء من مقربة مصادر أشارت ذلك إلى
لـ اتخذه الذي السياق ضمن العدل   وزير قرار الى ينظرون
«االدارة أن  اذ الجعفرية، األوقاف إدارة قرارات «مصادرة»
شرعيًا بها المعمول األعراف  على اعتمدت تأسيسها ومنذ
األوقاف عليها  أشرفت األعراف وهذه الشيعة، مساجد في
بشأن معروفة فقهية  أسسًا  يعتمدون الذين  الدين  وعلماء
من كان العدل  ــر «وزي أن إلــى  مشيراً وأئمتها»، المساجد 
منزل في ــاف واألوق العلماء كبار مع يجتمع ان المفترض
االجتماع  يحضر لم لكنه أيام، 10 قبل الوداعي جواد السيد

القرار». هذا أصدر وبعد ذلك موقفه، تفسير ورفض

الممتد» الدفاع عبر «الحماية شعار تحت

البحرين في البحرية المنشآت أمن مؤتمر افتتاح
مهدي المنامة - مازن §

المنشآت أمن مؤتمر  (الثلثاء) أمس صباح  افتتح ]
األميركي البحري األسطول قيادة من بتنظيم  البحرية 
بمشاركة وذلك له، مقراً المنامة من يتخذ الذي الخامس

وآسيوية. وعربية أوروبية دولة 15 من أكثر من وفود
في وليم كورتني البحري اللواء األسطول قائد وأوضح
الذي يأتي المؤتمر تنظيم من الهدف أن االفتتاحية كلمته
في التعاون لتحسين السعي التوالي على الثانية للسنة
المشترك التعاون عبر البحرية المنشآت حماية مجال
الجهود تلك مثل على بالنفع سينعكس ما اآلراء وتبادل 

عمومًا. والعالم خصوصًا المنطقة في
من ينبع استقرارها  وضمان المنطقة أهمية أن  وأردف
العالم «ممول تعتبر المنطقة أن إلى مشيراً دولية، رغبة
االقتصاد الستقرار  ضروريًا يعتبر واستقرارها بالطاقة»
من العالم احتياطات  لمعظم احتضانها ظل في  العالمي

العالمية  االحتياطيات  من المئة في 20 وقرابة النفط
للغاز.

قوات عليها تشرف التي البحرية المنطقة أن واستطرد
المياه  ميل مربع من 2 مليون مسافة على وتمتد التحالف
مختلف  من سفينة آالف 10 يقارب لما يومية حركة تشهد
الملحة ــرورة  ــض وال المنطقة حيوية يعكس مــا ـــواع األن
مفهوم تطور إلى مشيراً فيها، البحرية السالمة لضمان 
السفن البحرية لتوفير مرافقة خالل من البحرية الحماية
كانت ســواء البحرية المنشآت حماية إلى لها الحماية 
بما الساحل، على بها مرتبطة  غيرها  أو نفطية منصات
الكهرباء توليد ومحطات المياه تحلية محطات ذلك في
المنشآت إلــى باإلضافة والــغــاز، النفط تكرير ومعامل

والسياحية. التجارية
المنطقة في  المنشآت تلك من  الكثير وجود أن  وأوضح
لتلك تــجــاريــة بــمــراكــز وارتــبــاطــهــا  الخليج  وخــصــوصــًا 

السلطات مع وإقليمي دولــي تعاون  وجــود يحتم الــدول
الوجود أن  معتبراً مستوياتها. مختلف على المحلية 
لتلك الخارجية الدفاع شبكة هو التحالف لقوات البحري

لحمايتها. متكاملة دفاعية منظومة ضمن المنشآت
البحرية رعته  الذي  األول المؤتمر نجاح أن وأضــاف
العام هذا لتنظيمه حدا بهم ما الماضي هو العام األميركية
ضرورة إلى مشيراً األول. المؤتمر توصيات  تطبيق  بعد
على المؤتمرات تلك مثل في إليه التوصل يتم ما تطبيق

المشترك. العملي التدريب مستوى
شعار تحت المنظم العام هذا اجتماع استقطب وقد
ثالثة لمدة يستمر الــذي الممتد»، الدفاع عبر  «الحماية
أمن  وخــبــراء عسكريين من مشارك  200 من أكثر ــام، أي
تركزت إذ القطاع البحري في شركات عاملة عن وممثلين
لحماية األميركية البحرية مقترحات على جلساته 

الدراسة. قيد التزال التي المنشآت البحرية

المؤتمر في المشاركون

لألطفال  2009 ربيع برامج بدء
االجتماعية التنمية وزارة بمراكز

االجتماعية التنمية وزارة - عيسى مدينة §

ـــوزارة ل التابعة االجتماعية ــز ــراك ــم ال ـــدأت  ب  ]
ألندية الربيع موسم بــرامــج  االجتماعية التنمية
لجميع كبيًرا إقباال شهدت التي والناشئة األطفال
سن حتى السادسة سن من ابــتــداًء الطفولة فئات 
شباط فبراير/ غرة للجنسين. وذلك مع عشر الثامنة

.2009
فاطمة االجتماعية التنمية وزيــرة بذلك صرحت
االجتماعية للمراكز التفقدية زيارتها خالل البلوشي
دورات أن  ــى إل مشيرة والناشئة، األطــفــال وأنــديــة
لتجديد  هــام مكسب  2009 الربيع موسم وبرامج
فصل ومشقة عناء بعد  لألطفال والحيوية الطاقة

كامل. دراسي
مدة قصر مــن الــرغــم  على ــه  أن البلوشي وذكـــرت 
البرنامج لكن فقط أيام عشرة في واختزاله الموسم
الكبرى الغاية ويحقق دوره يؤدي األندية في المعد

أربع إلى لتصل  التوقيت لتكثيف نظًرا  تنظيمه من
ومساًء. صباًحا أيام عشرة مدار على يومًيا ساعات

بعد جاءت البرامج هذه  أن إلى  البلوشي ونوهت
رغبات مع وتماشًيا السابقة للمراحل وتقييم دراسة
في والرغبة للحيوية واستعدادهم وميولهم األطفال
والراحة الفراغ أوقات أجمل وقضاء اإلبداع واالبتكار

واالستجمام.
اإلفادة هو برنامج أي  طرح من  الهدف أن وذكرت
األهداف ضمن من هدف  المواهب واكتشاف  عمومًا
والشخصية ــة ــردي ــف ال الـــفـــروق ــي ــراع ن أن  ويــبــقــى 
التي البرامج اختيار وعملية المستهدفة والفئات
ألفضل للوصول  محاولة إال هي ما باستمرار تتجدد
بالتقييم جادة الــوزارة أن مضيفًة الممكنة.  النتائج
نتائج على  التركيز على ــرص ــح ال ــل ك وحــريــصــة 
القوة نقاط على والوقوف والناشئة األطفال برامج 

القادمة. بالدورات استدراكه ليتم به والضعف

الربيع برنامج فعاليات من

بذكرى يحتفل الملكي الجو سالح
البحرين دفاع قوة تأسيس

بنا - المنامة §

صباح  دفــاع قوة ــدات  ووح البحريني الملكي الجو سالح احتفل  ]
جمع واألربعين، الحادية الدفاع قوة  تأسيس بذكرى (الثلثاء) أمس 
الفعاليات من العديد على واشتمل المختلفة، السالح وأقسام  أجنحة
الضباط من العسكرية ــدورات ال في ــل األوائ تكريم فيه وتم  العسكرية،
الجو ســالح  أجنحة ــادة ق جميع إلــى إضافة  واألفـــراد، الصف وضباط 

الشعب. ورؤساء البحريني، الملكي
بن حمد طيار الركن العميد البحريني الملكي الجو سالح قائد وهنأ
قوة يوم بمناسبة البحريني  الملكي الجو سالح مرتب خليفة آل اهللا  عب
الملك جاللة  األعلى القائد حمل  «لقد قائًال: واألربعين، الحادي الدفاع
قوة  يحيط ومازال الماضية، عامًا  41 مدى على  والبناء التأسيس راية 
فيه أسلحة ارتقت حتى الصرح هذا ويرعى وتوجيهاته، الدفاع برعايته

ومنعة وازدهار». تطور وعزة من عليه هي إلى ما قوة الدفاع ووحدات
الجو جناح  لتأسيس  األولى اللبنة بوضع جاللته قام «لقد وأضاف
ولتوجيهاته للجناح المتكررة جاللته لزيارات وكانت سابقًا، األميري
الذي القويم الطريق لنا  ورســم ــدرب، ال لنا جاللته أنــار  حيث  األثــر أكبر
من البحريني الملكي الجو سالح أصبح أن إلى خطواته  نتبع  مازلنا
البحريني الملكي الجو أن سالح في المنطقة». مشيراً إلى األسلحة أفضل

الوطن. حياض عن للدفاع االستعداد أهبة على
قتالية منظومات اليوم البحريني الملكي  الجو سالح لدى «إن وقال:
فيما وتنسيق بفعالية ـــات  األوق جميع فــي تعمل ومتكاملة متطورة
ثلة عاتق على تقوم التي  السالح في البشرية  القوة إلى منوهًا بينها»،

من الفنيين». وثلة الضباط الطيارين من
لدى وإن والتطوير، التحديث في مستمرة قيادتنا التزال «إن وأضاف
من تمكننا التي المنظومات بأفضل الجو سالح تزويد على العزم قادتنا

اقتدار». بكل بمهماتنا القيام
التطور أمامنا اليوم  «نرى البحريني: الملكي الجو سالح  قائد وقال
الـ مــدى على بناؤها تم متكاملة  عسكرية كقوة  الدفاع لقوة المشهود
الملكي  الجو ســالح تطور التطور،  هــذا ضمن ومــن الماضية، عامًا  41
كان والذي ومتميز مثالي بشكل العناصر مكتمل أصبح الذي البحريني
والقيادة السياسية القيادة لنا خطته  الــذي السليم  للتخطيط نتيجة

العسكرية على مدى تلك السنين».
كورتني وليم

وأولياء األمور للعاملين بالصحة دورة متخصصة تنظم جمعية الصم
حسين - قاسم توبلي §

دورة بتنظيم الــبــحــريــنــيــة  ــم  ــص ال جمعية  ـــدأت  ب  ]
الصحي، القطاع  في للعاملين اإلشــارة لغة في خاصة
من الفترة في والمهتمين  الصم  أمــور ألولياء وأخــرى
لدعم  الوطني بالمركز وذلــك فبراير/شباط،  5 إلــى   1

االجتماعية. التنمية لوزارة التابع األهلية المنظمات
الــصــم جــمــعــيــة ــس ــي رئ ــاح الـــــدورة رّحــــب ــت ــت ـــي اف وف
دولة من القديرين بالمدربين النعيمي مهدي البحرينية
محمد اإلشــارة لغة وخبير عبداهللا  علي  منى  ، الكويت
كما البحرين، الثاني بلدهم وفــي أهلهم بين الــرامــزي
من  مشاركًا،  53 عددهم بلغ الذين بالمشاركين رّحب
الصحية، بالمراكز السجالت بأقسام وعاملين أطباء
شكره ــن ع ـــرب وأع والمهتمين. الــصــم أمـــور ــاء  ــي وأول
إقامة فــي  الجمعية مــع تــعــاونــت  الــتــي الصحة  ـــوزارة  ل
تواجه التي الصعاب  تذليل إلى تهدف التي الدورة،  هذه

العالج. لتلقي الصحية للمراكز توجهه عند األصم
نوعها من األولــى تعد التي ــدورة ال أهــداف أهم ومن 
ــم األص ــع م ــل ــواص ــت ال ــي الــبــحــريــن، الــتــعــريــف بــطــرق ف
العاملون يحتاجها التي اإلشارية المصطلحات وتعلم
عند يومي بشكل الصحية والعيادات المستشفيات في
أخــرى جــديــدة ــردات  ــف م ضــم تــم ــد وق األصـــم.  مراجعة 

عددها البالغ  المصطلحات جــدول على مقررة تكن لم 
المشاركون  طرحه ما على  بناًء  وذلــك مصطلح،  300
الــدورة أمس اختتمت الــذي الوقت وفي  تساؤالت.  من 
من  بالصحة، العاملين من شخصًا  20 لعدد المكثفة
(الثلثاء) اليوم ستنظم صحية، سجالت ومنسقي أطباء
ــرى أخ لمجموعة يومين لــمــدة  مشابهة أخـــرى دورة 

شخصًا. عشرين من مكونة
بأولياء خاصة دورة تنظيم تم المسائية الفترة وفي

التعريف ــا ــه ــداف أه ومـــن بــالــصــم، والمهتمين األمـــور 
خــصــائــصــه ومــعــرفــة ــــم ـــع األص بــكــيــفــيــة الـــتـــواصـــل م
التحصيل فـــي الــســمــعــيــة ـــة  ـــاق اإلع ــــر  وأث ــة،  ــي ــال ــع ــف االن
على عــمــلــيــًا ــًا ــب ــدري ت ـــان ـــدورت ال وتــضــمــنــت  ـــي،  ـــدراس ال

اإلشارة. لغة مصطلحات استخدام
أوضحت الجفيري  روضـــة ـــارة اإلش لغة مترجمة
المحدود، الدخل  ذات الفئات من الصم فئة غالبية  أن
المستشفيات مراجعة على  العالج تلقي في تعتمد  التي

بالقطاع للعاملين الفرصة إتاحة فإن هنا من الحكومية،
ــل أج مـــن ــة، ــاي ــغ ــل ل ــم ــه م ـــــارة ــة اإلش ــغ ــي لــتــعــلــم ل ــح ــص ال
والثقة بــاالرتــيــاح  يشعره مــا الــمــريــض، مــع  الــتــواصــل 

. لطبيب با
الــمــجــتــمــع ــم ــه ــف ــت ب ــر الـــصـــم ــع ــا ش ــم ــل وأضــــافــــت: «ك
االندماج من  لمزيد سعوا كلما  معهم،  وتفاعله إلعاقتهم 
والمشاركة الذات، وتطوير  للتعلم  وسعوا  المجتمع، في

واإلنتاج». التنمية في اإليجابية

وباحثات أخصائيات المشاركين بين من أن يذكر
تلفزيونية، ومــذيــعــة ـــة،  روض ومــديــرتــا اجــتــمــاعــيــات، 
في الــمــشــاركــون عبر ــد وق خــاصــة. تربية  وأخصائية 
الدورة من  واستفادتهم ارتياحهم عن خاص استبيان 
على ــك ش ــال ب ستنعكس ــي ــت وال ــدرب ــم ال لــكــفــاءة ــرًا  ــظ ن
إعادة المشاركون  تمنى كما عملهم، مراكز في أدائهم 
لم لــمــن  أو ــر، ــث أك منها ليستفيدوا ــــدورات  ال هــذه  مــثــل 

العمل. ارتباطات بسبب للحضور الحظ يسعفهم

األمور وأولياء بالصحة للعاملين المتخصصة الدورة أعمال بدء
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