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إعداد قسم العالقات العامة واإلعالم

نشرة دورية تصدر عن إدارة األوقاف اجلعفرية - مملكة البحرين 12 سبتمبر 2019

األوقاف اجلعفرية تدشن عدة مشاريع ومبادرات خالل موسم عاشوراء

األوقاف اجلعفرية ترفع شكرها وتقديرها جلاللة امللك 
املفدى على صرف املكرمة السنوية ملوسم عاشوراء

رفــع رئيــس األوقــاف اجلعفريــة ســعادة الســيد يوســف بــن صالــح الصالــح ونيابــة 
ــي املــآمت والروضــات  ــس األوقــاف وكافــة منتســبي اإلدارة وممثل عــن أعضــاء مجل
احلســينية أســمى آيــات الشــكر والتقديــر واالعتــزاز إلــى مقــام حضــرة صاحــب 
اجلاللــة امللــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد حفظــه اهلل ورعــاه علــى 
تفضــل جاللتــه بصــرف املكرمــة امللكيــة الســامية للمــآمت والروضــات احلســينية 
جريــاً علــى عــادة جاللتــه احلميــدة يف كل عــام.                   )التفاصيــل ص ٦(

مهرجان اإلمام احلسني الفني يحتفي بالذكرى الـ 20 لتأسيسه يف العاصمة

العدد األول   



2

جاللة امللك املفدى يصدر أمرًا ملكيًا بإعادة تشكيل مجلسي 
األوقاف السنية واجلعفرية

1.الشيخ الدكتور راشد محمد الهاجري  رئيساً .
2.الشيخ ناصر بن خالد بن أحمد آل خليفة  عضواً .

3.محمود أحمد عبدالرحمن  عضواً .
4.فاروق محمود محمود حسني  عضواً .

5.أحمد مبارك النعيمي  عضواً .
٦.خليل محمد بوحجي  عضواً .
7.يوسف صالح الدين  عضواً .
8.حسن عيد بوخماس  عضواً .

9.د. عبداهلل يوسف طالب  عضواً .
10.عبدالعزيز عبداهلل املوسى  عضواً .

11.عارف أحمد هجرس  عضواً .
املادة الثانية :

يعــاد تشــكيل مجلــس األوقــاف اجلعفريــة مــن الســادة 
التاليــة أســماؤهم :

1.يوسف صالح الصالح  رئيساً .
2.عبداجلليل عبدعلي البحارنة  عضواً .

3.عبداجلليل عبداهلل العويناتي  عضواً .
4.محمود ناصر ماجد التوبالني  عضواً .

5.عبداملجيد الشيخ منصور محمد الستري  عضواً .
٦.أحمد جعفر احلايكي  عضواً .

7.علي حسن محمود  عضواً .

8.أنور سعيد احلداد  عضواً .
9.رياض عبدالواحد العريض  عضواً .

10.عبداجلليل إبراهيم حبيب آل طريف  عضواً .
11.هاني علي أحمد مهدي النصيف  عضواً .

املادة الثالثة :
تكــون مــدة عضويــة أعضــاء املجلســني أربــع ســنوات، 

تبــدأ مــن تاريــخ صــدور هــذا األمــر .
املادة الرابعة :

يف  ينشــر  و  صــدوره،  تاريــخ  مــن  األمــر  بهــذا  يعمــل 
. الرســمية  اجلريــدة 

صــدر عــن حضــرة صاحــب اجلاللــة امللــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك البــالد املفــدى حفظــه اهلل ورعــاه ، أمــر 
ملكــي رقــم )32( لســنة 2019 بإعــادة تشــكيل مجلســي األوقــاف الســنية واجلعفريــة ، 

و جاء يف املادة االولى :   يُعاد تشكيل مجلس األوقاف السنية من السادة التالية أسماؤهم :
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مجلس األوقاف اجلعفرية يثمن الثقة امللكية السامية 
وينتخب نائب الرئيس واللجان

رفــع رئيــس األوقــاف اجلعفريــة ســعادة الســيد يوســف بــن صالــح الصالــح ونيابــة عــن أعضــاء 
مجلــس األوقــاف وكافــة منتســبي اإلدارة وممثلــي املــآمت والروضــات احلســينية أســمى آيــات 
ــن عيســى  ــد ب ــك حم ــة املل ــام حضــرة صاحــب اجلالل ــى مق ــزاز إل ــر واالعت الشــكر والتقدي
ــة  ــة امللكي ــه بصــرف املكرم ــى تفضــل جاللت ــالد حفظــه اهلل ورعــاه عل ــة عاهــل الب ال خليف

الســامية للمــآمت والروضــات احلســينية جريــاً علــى عــادة جاللتــه احلميــدة يف كل عــام.
وثمــن رئيــس األوقــاف مــكارم جاللتــه املتمثل يف الدعم الســنوي للروضات واملآمت احلســينية، 
وتأتــي هــذه املكرمــة امللكيــة الســامية جريــاً علــى العــادة احلميــدة جلاللــة امللــك املفــدى يف 
مشــاركة شــعبه الــويف يف مناســبة عاشــوراء اخلالــدة، مؤكــداً أن هــذه املكرمــة تعــزز مــا تــوارث 
عليــه وحــرص عليــه األجــداد واآلبــاء مــن رعايــة خاصــة ملناســبة عاشــوراء والذيــن توارثوهــا 

كابــراً عــن كابــر.
كمــا رفــع رئيــس األوقــاف اجلعفريــة فائــق الشــكر والتقديــر إلــى صاحب الســمو امللكي االمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء املوقــر وصاحــب الســمو امللكــي االميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد االمــني نائــب القائــد االعلــى النائــب االول لرئيــس مجلــس 
ــات  ــة االمكاني ــر كاف ــة ومؤسســاتها بتوفي ــوزارات الدول ــم الكرميــة ل ــى توجيهاته ــوزراء عل ال

والتســهيالت للمــآمت واملواكــب واحلســينيات.
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معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة  يستقبل 
رئيس مجلس األوقاف اجلعفرية

بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ  معالــي  اســتقبل 
محمــد بــن راشــد آل خليفــة رئيــس املجلــس 
األعلــى للشــئون اإلســالمية يف مكتبــه ســعادة 
الســيد يوســف بــن صالــح الصالــح رئيــس 
مجلــس األوقــاف اجلعفريــة اجلديــد، وذلــك 
الســامي  امللكــي  األمــر  صــدور  مبناســبة 
بإعــادة تشــكيل مجلســْي األوقــاف الســنية 

واجلعفريــة.
لألوقــاف  اجلديــد  الرئيــس  معاليــه  وهنــأ 
اجلعفريــة علــى الثقــة امللكيــة الغاليــة مــن 
حضــرة صاحــب اجلاللــة امللــك حمــد بــن 
املفــدى  البــالد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى 
ــه أهــٌل  حفظــه اهلل ورعــاه، مؤكــًدا معاليــه أنَّ
ــه ســعادته  ــع ب ــا يتمت ــة الســامية مل ــك الثق لتل

مــن كفــاءة وخبــرة وســمعة طيبــة.
كمــا أعــرب معاليــه عن تهانيــه جلميع أعضاء 
ــى  ــة عل مجلســي األوقــاف الســنية واجلعفري
الثقــة امللكيــة الغاليــة، ومتنياتــه لهــم بالتوفيــق 
والســداد، مشــيًرا إلــى أنَّ املجلــس األعلــى 

يف  جهــًدا  يدخــر  لــن  اإلســالمية  للشــئون 
دعــم خطــط التطويــر والتنميــة يف إدارتــْي 
األوقــاف الســنية واجلعفريــة انطالًقــا مــن 
اإلســالمي  الشــأن  رعايــة  يف  املجلــس  دور 
العــام يف البــالد وتطويــره مبــا يرضــي اهلل 

تعالــى ويلبــي تطلعــات القيــادة الرشــيدة.
وبــنيَّ معاليــه أنَّ املســئولية الدينيــة والوطنيــة 
كبيــرة أمــام مجلســْي األوقــاف انطالًقــا ممــا 
يقــع علــى عاتقهمــا مــن دور جليــل يف خدمــة 
بيــوت اهلل تعالــى ودور العبــادة يف اململكــة، 
إلــى جانــب مــا كلفهمــا بــه القانــون مــن إدارة 
إيراداتهــا  وصــرف  واســتغاللها  الوقفيــات 
وحفــظ أعيانهــا وتعميرهــا مبقتضــى أحــكام 
يف  معاليــه  مؤكــًدا  اإلســالمية،  الشــريعة 
بــني  الوثيــق  التعــاون  أهميــة  الســياق  هــذا 
مختلــف اجلهــات ذات العالقــة بــروح التعــاون 
اإلســالمية،  األوقــاف  خلدمــة  والتكامــل 
ســائاًل اهلل تعالــى التوفيــق والســداد للجميــع 

خلدمــة الديــن والوطــن.
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معالي وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف يستقبل 
رئيس األوقاف اجلعفرية

اســتقبل معالــي وزيــر العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن علــي آل 
خليفــة، مبكتبــه بديــوان الــوزارة، رئيــس مجلــس إدارة األوقــاف اجلعفريــة الســيد يوســف بــن 

ــف. ــم آل طري ــل إبراهي ــس اإلدارة الســيد عبداجللي ــح، وعضــو مجل ــح الصال صال
وهنــأ معالــي وزيــر العــدل رئيــس وأعضــاء مجلــس األوقــاف اجلعفريــة اجلديــد علــى الثقــة 
امللكيــة الســامية مــن لــدن حضــرة صاحــب اجلاللــة امللــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل 
البــالد املفــدى حفظــه اهلل ورعــاه، متمنيــاً لهــم كل الســداد والتوفيــق يف أداء هــذه املســؤولية 

اجلليلــة.
ــر كل أشــكال الدعــم لألوقــاف مبــا يكفــل تقــدمي  ــى توفي ــه احلــرص الثابــت عل وأكــد معالي
ــادة وتعميرهــا، وتطويــر املؤسســة  ــة دور العب ــه، ورعاي أفضــل الســبل حلفــظ الوقــف وتنميت
الوقفيــة مبــا ميكنهــا مــن أداء دورهــا بأحســن وجــه يف ســبيل خدمــة بيــوت اهلل، وصــون 

ــة اســتثماراته. الوقــف وتنمي
حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون العدل املستشار وائل رشيد بوعالي.
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األوقاف اجلعفرية ترفع شكرها وتقديرها جلاللة امللك املفدى 
على صرف املكرمة السنوية ملوسم عاشوراء

رفــع رئيــس األوقــاف اجلعفريــة ســعادة الســيد يوســف بــن صالــح الصالــح ونيابــة عــن أعضــاء 
مجلــس األوقــاف وكافــة منتســبي اإلدارة وممثلــي املــآمت والروضــات احلســينية أســمى آيــات 
ــن عيســى  ــد ب ــك حم ــة املل ــام حضــرة صاحــب اجلالل ــى مق ــزاز إل ــر واالعت الشــكر والتقدي
ــة  ــة امللكي ــه بصــرف املكرم ــى تفضــل جاللت ــالد حفظــه اهلل ورعــاه عل ــة عاهــل الب ال خليف

الســامية للمــآمت والروضــات احلســينية جريــاً علــى عــادة جاللتــه احلميــدة يف كل عــام.
وثمــن رئيــس األوقــاف مــكارم جاللتــه املتمثل يف الدعم الســنوي للروضات واملآمت احلســينية، 
وتأتــي هــذه املكرمــة امللكيــة الســامية جريــاً علــى العــادة احلميــدة جلاللــة امللــك املفــدى يف 
مشــاركة شــعبه الــويف يف مناســبة عاشــوراء اخلالــدة، مؤكــداً أن هــذه املكرمــة تعــزز مــا تــوارث 
عليــه وحــرص عليــه األجــداد واآلبــاء مــن رعايــة خاصــة ملناســبة عاشــوراء والذيــن توارثوهــا 

كابــراً عــن كابــر.
كمــا رفــع رئيــس األوقــاف اجلعفريــة فائــق الشــكر والتقديــر إلــى صاحب الســمو امللكي االمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء املوقــر وصاحــب الســمو امللكــي االميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد االمــني نائــب القائــد االعلــى النائــب االول لرئيــس مجلــس 
ــات  ــة االمكاني ــر كاف ــة ومؤسســاتها بتوفي ــوزارات الدول ــم الكرميــة ل ــى توجيهاته ــوزراء عل ال

والتســهيالت للمــآمت واملواكــب واحلســينيات.
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معالي وزير الداخلية لدى استقباله رئيس األوقاف اجلعفرية: حرية 
ممارسة الشعائر الدينية مكفولة للجميع وفقًا للتقاليد املرعية

يف إطــار حــرص وزارة الداخليــة واهتمامهــا بتأمــني موســم عاشــوراء، وتعزيــزاً الســتراتيجية 
الشــراكة املجتمعيــة والتواصــل البنــاء مــع كافــة الفعاليــات واألطيــاف املجتمعيــة ، اســتقبل 
ــاط  ــادي ضب ــة، بن ــر الداخلي ــة وزي ــداهلل آل خليف ــن عب ــق أول معالــي الشــيخ راشــد ب الفري
األمــن العــام، ســعادة الســيد يوســف بــن صالــح الصالــح رئيــس مجلــس إدارة األوقــاف 
ــك يف إطــار  ــآمت، وذل ــن رؤســاء امل ــب احلســينية وعــدداً م ــة املواك ــة، وأعضــاء هيئ اجلعفري

ــات عاشــوراء. ــم فعالي ــاون والتنســيق بشــأن تنظي التع
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األوقاف اجلعفرية تعقد اللقاء السنوي للمآمت واملواكب احلسينية 
بحضور حاشد ومبشاركة الوزارات والهيئات احلكومية

عقــدت إدارة األوقــاف اجلعفريــة اللقــاء الســنوي 
محافظــات  يف  احلســينية  واملواكــب  للمــآمت 
مملكــة البحريــن مســاء األربعــاء )21 أغســطس 
2019( يف قاعــة نيــو ســيزونس مبنطقــة عــذاري، 
ومنســقي  املــآمت  إدارات  مــن  حاشــد  بحضــور 
واملعنيــني  الرســمية  اجلهــات  املواكــب وممثلــي 
محــرم  مبوســم  اخلاصــة  التنظيميــة  باألمــور 
ــف إداراتهــا  1441هـــ مــن وزارة الداخليــة مبختل
األشــغال وشــئون  ووزارة  وممثلــي احملافظــات، 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي ووزارة الصحــة.

وخــالل كلمتــه االفتتاحيــة، أكــد رئيــس األوقــاف 
صالــح  بــن  يوســف  الســيد  ســعادة  اجلعفريــة 
الصالــح أّن هــذا اللقــاء الســنوي الــذي تنظمــه 
إدارة األوقــاف اجلعفريــة، علــى مســتوى كافــة 
ــات  ــن مبشــاركة اجله ــة البحري محافظــات مملك
الرسمية ذات العالقة، يأتي ضمن االستعدادات 
املبكــرة إلحيــاء ذكــرى موســم عاشــوراء اخلالــدة، 

ــا الرشــيدة. ــات قيادتن ــذاً لتوجيه وتنفي
ــس األوقــاف  ــى أّن جهــد مجل ــح إل وأشــار الصال
بالتعيــني  تشــرفه  ومنــذ  اجلديــد  اجلعفريــة 
مبوجــب األمــر امللكــي الســامي يف 2019/٦/13م  

انصــب علــى التقييــم الشــامل لعمــل اإلدارة مــن 
كافــة اجلوانــب، وعلــى رأســها تطويــر اجلانــب 
املؤسســي واألخــذ بأفضــل النظــم واملمارســات 
ــل دور جلــان  ــة الرشــيدة مــن خــالل تفعي اإلداري
املتعــددة، وتنظيــم  املجلــس وفــق التخصصــات 

اجلهــاز التنفيــذي ليأخــذ دوره املنشــود.
وشــدد الصالــح علــى دور رؤســاء املــآمت واملواكــب 
احلســينية يف احلفــاظ علــى معانــي هــذه الذكرى 
إقامــة  يف  العــام  والنظــام  بالقانــون  وااللتــزام 
املجالــس وســير املواكــب وجتســيد معاييــر البيئــة 
بهــذا  املرتبطــة  األنشــطة  كافــة  يف  والنظافــة 

املوســم اخلالد.الــدؤوب لتنميــة الوقــف.
مبشــاركة  املفتــوح  احلــوار  عقــد  ذلــك،  بعــد 
ســعادة الســيد يوســف الصالــح رئيــس األوقــاف 
ــة وســعادة الســيد عبداجلليــل عبــداهلل  اجلعفري
العويناتــي رئيــس جلنــة شــؤون املســاجد واملــآمت 
بــاإلدارة وممثلــي وزارة الداخليــة واحملافظــات 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة 
العمرانــي )أمانــة العاصمــة والبلديــات( ووزارة 

الصحــة.
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رئيس وأعضاء مجلس األوقاف اجلعفرية يزورون عددًا من 
املآمت استعدادًا ملوسم عاشوراء

الســيد  ســعادة  اجلعفريــة  األوقــاف  رئيــس  قــام 
املجلــس،  وأعضــاء  الصالــح،  بــن صالــح  يوســف 
بسلسســة زيــارات للمــآمت واحلســينيات يف ، يف 
االســتعدادات  ومتابعــة  التواصــل  تعزيــز  إطــار 
القائمــة إلحيــاء موســم عاشــوراء واالطمئنــان علــى 

املــآمت. تلبيــة احتياجــات 
وقــال الصالــح إّن اإلدارة لــن تذخــر جهداً يف تقدمي 
كل التســهيالت الالزمة إلقامة الشــعائر احلســينية 
بــكل يســر وســهولة، معربــاً عــن خالــص تقديــره 
أجهــزة  كافــة  مــن  واملتواصلــة  الكبيــرة  للجهــود 
الدولــة والقائمــني علــى املــآمت واحلســينيات، وهــو 
مــا يعكــس تضافــر اجلهــود مــن أجــل إحيــاء موســم 

ــى أكل وجــه. عاشــوراء عل
جنوســان،  احملــرق،  املنامــة،  الزيــارات،  وشــملت 
الســنابس،  املصلــى،  حبشــي،  جبلــة  جدحفــص، 

الــدراز وجداحلــاج وســرة. عالــي، الكــَورة، 
الزيــارات متثــل فرصــة  هــذه  أّن  الصالــح  وأكــد 
وترســيخ  والتواصــل  للتنســيق  وســانحة  مهمــة 
التعــاون إلقامــة هــذه الشــعائر بــكل يســر وســهولة 
اجلعفريــة  األوقــاف  إدارة  إن  حيــث  واطمئنــان، 
واملواكــب  املــآمت  مــع  التواصــل  علــى  حريصــة 
والســعي لتلبيــة طلباتهــم واإلســهام معــاً يف إجنــاح 
احلضــاري  بالشــكل  وإظهــاره  عاشــوراء  موســم 
النحــو  علــى  املناســبة  هــذه  يليــق مبكانــة  الــذي 

إليــه اجلميــع. الــذي يصبــو 
مــن جهتهــم، أعــرب رؤســاء وإدارات املــآمت عــن بالغ 
األوقــاف  رئيــس  بحــرص  واعتزازهــم  تقديرهــم 
التواصــل  علــى  املجلــس  وأعضــاء  اجلعفريــة 
املباشــر مــع كافــة املــآمت واحلســينيات يف إطــار 

املجتمعيــة. الشــراكة  نهــج 
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األوقاف اجلعفرية تدشن مركز توزيع اخلدمات التموينية للمآمت 
واحلسينيات

توزيــع  مركــز  اجلعفريــة  األوقــاف  إدارة  دشــنت 
اخلدمــات التموينيــة ملوســم عاشــوراء الــذي يخــدم 
ــع محافظــات مملكــة  املــآمت واحلســينيات يف جمي
ــة حبشــي  البحريــن. وعمــد املركــز الكائــن يف جبل
)بالقــرب مــن مدســة جدحفــص اإلعداديــة للبنــني( 

يف تقــدمي اخلدمــات ملــدة أســبوع.
وأكــد رئيــس األوقــاف اجلعفريــة ســعادة الســيد 
األوقــاف  إدارة  أن  الصالــح  صالــح  بــن  يوســف 
تســعى لتقــدمي أفضــل اخلدمــات وتوفيــر كافــة 
واحلســينيات  للمــآمت  والتســهيالت  االمكانيــات 

1441هـــ. عاشــوراء  ملوســم 

واملــآمت  املســاجد  شــؤون  جلنــة  رئيــس  وقــام 
ــس  ــي وعضــَوي مجل ــداهلل العوينات ــل عب عبداجللي
و  الســتري  منصــور  الشــيخ  عبداملجيــد  اإلدارة 
هانــي علــي النصيــف بزيــارة إلــى مركــز توزيــع 
العمــل  ســير  علــى  لالطمئنــان  التموينيــة  املــواد 
والتأكيــد علــى تقــدمي أفضــل اخلدمــات، إذ أن 
لتقــدمي  وطاقتهــا  مواردهــا  كل  تســخر  اإلدارة 
ــع يف هــذه  ــى املجتم ــاءة إل ــات بســرعة وكف اخلدم

اجلميــع. علــى  العزيــزة  الذكــرى 
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األوقاف اجلعفرية: جتديد التسجيل للمضائف احلسينية ملوسم 
عاشوراء 1441هـ إلكترونيًا

بــاب  فتــح  اجلعفريــة  األوقــاف  إدارة  أعلنــت 
للعــام  احلســينية  للمضائــف  التســجيل  جتديــد 
1441 هـــ / املوافــق 2019 م، وذلــك مــن خــالل 
رابــط الكترونــي، لتســهيل املهمــة علــى املواطنــني 

الوقــت واجلهــد. وتوفيــر 
ســعادة  اجلعفريــة  األوقــاف  رئيــس  وأشــاد 
ــآمت  ــدور امل ــح ب ــح الصال ــن صال الســيد يوســف ب
ــات احلســينية، وذلــك خــالل  واملضائــف والفعالي
وذلــك  املنامــة  منطقــة  ملــآمت  زياراتــه  سلســلة 
ــاء ذكــرى  ــى آخــر االســتعدادات إلحي للوقــوف عل
مــن  املســتمرة  بالتوجيهــات  مشــيداً  عاشــوراء، 
القيــادة الرشــيدة واحلكومــة املوقــرة لتقــدمي كافــة 

عاشــوراء. موســم  إلجنــاح  التســهيالت 

وخــالل زيارتــه ملضيــف الســيدة زينــب )ع( لعائلــة 
املديفــع يف املنامــة، أشــاد ســعادة رئيــس األوقــاف 
املضائــف  بــه  تقــوم  الــذي  بالــدور  اجلعفريــة 
خلدمــة املعزيــن، مؤكــداً أّن اإلدارة قامــت بتجديــد 
التســجيل ألكثــر مــن 400 مضيــف حســيني لعــام 

.2019
ــى  ــزام القائمــني عل ــح مبســتوى الت وأشــاد الصال
املضائــف احلســينية بالضوابــط واالشــتراطات 
الوجــه  تعكــس  والتــي  اإلدارة،  وضعتهــا  التــي 
ــاً  ــاء هــذه املراســم الدينيــة، مثني احلضــاري إلحي
علــى روح البــذل والعطــاء التــي يتميــز بهــا املجتمع 
البحرينــي، والتــي تعكــس املضائــف جانبــاً مشــرقاً 

منهــا. 
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مهرجان اإلمام احلسني الفني يحتفي بالذكرى الـ 20 لتأسيسه يف 
العاصمة برعاية األوقاف اجلعفرية

ــط  ــات والتخطي ــر األشــغال وشــؤون البلدي ــح وزي افتت
عبــداهلل  بــن  عصــام  املهنــدس  ســعادة  العمرانــي 
ــن  ــي الشــيخ هشــام ب خلــف ومحافــظ العاصمــة معال
عبدالرحمــن آل خليفــة ورئيــس األوقــاف اجلعفريــة 
ــح مهرجــان  ــح الصال ــن صال ســعادة الســيد يوســف ب
ــان التشــكيلي  ــي العشــرين للفن اإلمــام احلســيني الفن
عبــاس املوســوي والــذي يقــام يف العاصمــة املنامــة 
إدارة  برعايــة  الكبيــر  العجــم  مــأمت  مــن  بالقــرب 
ــر مــن  ــك بحضــور عــدد كبي ــة، وذل األوقــاف اجلعفري
األوقــاف  مجلــس  وأعضــاء  والشــخصيات  النــواب 
اجلعفريــة ومجلــس أمانــة العاصمــة ورؤســاء املــآمت 

واجلمهــور. والفنانــني  واحلســينيات 
وألقــى مؤســس املهرجــان الفنــان التشــكيلي عبــاس 
املوســوي كلمــة، أكــد فيهــا أّن املهرجــان اســتطاع علــى 
مــدى عقديــن كاملــني أن يؤســس ملســاحات واســعة 
ومشــرقة مــن العمــل احلســيني، واســتطاع أن يعبــر 
عــن الرســالة احلســينية اخلالــدة مــن خــالل مختلــف 

ــداع. ــون اإلب فن
مــن جهتــه، أكــد رئيــس األوقــاف اجلعفريــة ســعادة 
الســيد يوســف الصالــح بــأّن إدارة األوقــاف اجلعفريــة 
تفخــر برعايــة هــذا املهرجــان يف الذكــرى العشــرين 
النطالقتــه، ونحــن نحــرص علــى الشــراكة الفاعلــة 

مــع املجتمــع، وخصوصــاً يف موســم عاشــوراء اإلمــام 
ويعبــر  يشــارك  أن  يريــد  فاجلميــع  )ع(،  احلســني 
ويســاهم يف إجنــاح هــذه املراســم اخلالــدة«، معبراً عن 
شــكره لســعادة وزيــر األشــغال  ومحافــظ العاصمــة 

ــم واملســتمر،  ــى حضورهــم الدائ عل
وبهــذه املناســبة قــال املشــرف العــام للمهرجــان الســيد 
ملتقــًى  الفكــرة..  جــاءت  هكــذا  املوســوي:  رضــوان 
للثقافــة والفــن، تأصيــاًل ملســيرة ســيد الشــهداء )ع(، 
ــان..  ــون اخلــط وريشــة الفن مــن الرســم واللوحــة وفن
والشــعر  والســينمائية  الفوتغرافيــة  الصــورة  إلــى 
واألدب.. كل ذلــك بأســلوٍب مشــّوٍق يســتوعب العقــول 
الوســائل..  تلــك  بــكل  الفئــات.  ملختلــف  واألذهــان 
نقــل مهرجــان اإلمــام احلســني »ع« الفنــي بالعاصمــة 

املنامــة، رســالة عاشــوراء وقيمهــا الســامية«.
وأطلــق املهرجــان ضمــن أعمالــه الفنيــة أفالمــاً عــدة 
منهــا »منــارات عاشــوراء« و«امللحمــة اخلالــدة«، فضــاًل 
الفوتوغرافيــني،  للمصوريــن  الفنيــة  املعــارض  عــن 
مــع  الشــراكة  أثمــرت  كمــا  النســائية،  والفعاليــات 
يف  النظافــة  حمــالت  إطــالق  عــن  البلديــات  وزارة 
موســم عاشــوراء وانتقلــت الحقــاً إلــى مختلــف مناطــق 
البحريــن، كمــا دخــل املهرجــان موســوعة غينيــس عــن 

ــدم. ــاس ضغــط ال ــة لقي ــر حمل أكب
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رئيس األوقاف اجلعفرية يدشن مشروع النقل اجلماعي للمعزين 
ملوسم عاشوراء

الســيد  ســعادة  اجلعفريــة  األوقــاف  رئيــس  دشــن 
يوســف بــن صالــح الصالــح مبــادرة خدمــات النقــل 
اجلماعــي املجانــي للمعزيــن ملوســم عاشــوراء 1441هـــ 
املوافــق 2019 وذلــك مســاء اجلمعــة )ليلــة الســابع مــن 
محــرم( يف محطــة الســلمانية بحضــور القائــم بأعمــال 
مديــر إدارة األوقــاف اجلعفريــة الســيد علــي ميــرزا 
ومديــر عــام نقليــات الصــادق الســيد ماجــد طاهــر 

وعــدد مــن مســولي الشــركة. 
وأعــرب الصالــح عــن ارتياحــه النطــالق هــذه املبــادرة 
مشــيداً بجهــود القائمــني عليهــا مــن اإلدارة ونقليــات 
الصــادق موجهــاً لتقــدمي كافــة التســهيالت الالزمــة 
إلجنــاح املشــروع الــذي تنفــذه إدارة األوقاف اجلعفرية 

للعــام الثالــث علــى التوالــي
اجلعفريــة  األوقــاف  إدارة  شــكر  الصالــح  ووجــه 
ويف  الرســمية  اجلهــات  جميــع  لتعــاون  وتقديرهــا 
مقدمتهــا وزارة الداخليــة وعلــى رأســها معالــي الفريــق 

وزيــر  خليفــة  ال  عبــداهلل  بــن  راشــد  الشــيخ  أول 
الداخليــة واإلدارة العامــة للمــرور وشــرطة املجتمــع 

الرائــدة.  املبــادرة  هــذه  إجنــاح  واألهالــي يف 
وتركــز املبــادرة علــى نقــل املشــاركني يف إحيــاء ذكــرى 
عاشــوراء إلــى العاصمــة املنامــة، مــن ليلــة الســابع 
حتــى ليلــة العاشــر مــن محرم.وســيتم نقــل املعزيــن 
مــن خمــس  مســارات رئيســية مــن وإلــى العاصمــة 
املنامــة هــي: جدحفــص، القفــول، الســلمانية، البــالد 

القــدمي والبرهامــة.
وصــرح الصالــح بــأن املشــروع يهــدف إلــى املســاهمة 
املنامــة  العاصمــة  املروريــة يف  احلركــة  تيســيير  يف 
إحيــاء  املشــاركني يف  مــن  الكبيــرة  األعــداد  بســبب 
ذكــرى استشــهاد اإلمــام احلســني )ع(، للتســهيل يف 
الشــراكة  تعكــس  حضاريــة  بصــورة  املعزيــن  نقــل 
املجتمعيــة وتوفيــر اكثــر مــن 3000 موقــف ســيارة يف 

اخلمــس. احملطــات 
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رئيس األوقاف اجلعفرية يتفقد عيادة اإلمام احلسني الطبية

واطلــع الصالــح علــى الترتيبــات والتجهيــزات الطبيــة 
واالســتعدادات الصحيــة التــي تقدمهــا وزارة الصحــة 
ملوســم عاشــوراء. مــن جانبــه، أشــاد احملافــظ باجلهود 
املبذولــة مــن أجــل تقــدمي أفضــل اخلدمــات الصحيــة 

للمشــاركني يف إحيــاء موســم عاشــوراء.
اخلدمــات  بهــذه  الزيــازة  خــالل  الصالــح  وأشــاد 
رأســها  علــى  القيــادة،  لتوجيهــات  امتثــاالً  املتميــزة 
حضــرة صاحــب اجلاللــة امللــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة عاهــل البــالد املفــدى، وصاحــب الســمو امللكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء، 
وصاحــب الســمو امللكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 

لرئيــس مجلــس الــوزراء.
تقديــره  عــن  اجلعفريــة  األوقــاف  رئيــس  واعــرب 
جلهــود وزارة الصحــة بصحــة وســالمة املعزيــن يف 
موســم عاشــوراء وعلــى راســها األســتاذة فائقــة بنــت 
ســعيد الصالــح ووكيــل وزارة الصحــة الدكتــور وليــد 
ــورة  ــة الدكت ــة الصحي ــل املســاعد للرعاي ــع والوكي املان
منــال العلــوي والفريــق اإلداري يف العيــادة بإشــراف 

الدكتــور عمــاد البصــري. 
والتقديــر  اإلشــادة  عــن  الصالــح  أعــرب  ذلــك  إلــى 
جلهــود وزارة الصحــة ووزارة الداخليــة ومستشــفى 
امللــك حمــد اجلامعــي يف متابعــة حــاالت املصابــني 

بالتســمم يف أحــد مــآمت محافظــة احملــرق.

الســيد  ســعادة  اجلعفريــة  األوقــاف  رئيــس  قــام   
يوســف بــن صالــح الصالــح بزيــارة تفقديــة لعيــادة 
عاشــوراء  ملوســم  املنامــة  يف  )ع(  احلســن  اإلمــام 
والتــي  محــرم  مــن  العاشــر  ليلــة  وذلــك   1441
مــع  والتعــاون  بالتنســيق  الصحــة  وزارة  افتتحتهــا 

اجلعفريــة.  األوقــاف  إدارة 
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رئيس األوقاف اجلعفرية يتفقد العزاء املركزي يف السهلة ويدّشن 
أكبر لوحة فنية مبناسبة موسم عاشوراء

الســيد  ســعادة  اجلعفريــة  األوقــاف  رئيــس  دّشــن 
يوســف بن صالح الصالح مســاء الثالثاء العاشــر من 
محــرم - بحضــور محافــظ الشــمالية ســعادة الســيد 
علــي بــن الشــيخ عبداحلســني العصفــور- أضخــم 
بالقضيــة  تعنــى  قمــاش  علــى  رســم  ولوحــة  عمــل 
احلســينية ويف مســاحة تتعــدى املئــة متــر مربــع يف 
مــأمت الســهلة الشــمالية وبالتعــاون مــع الفنــان خليــل 
املدهــون وأهالــي القريــة بحضــور أعضــاء مجلــس 
األوقــاف اجلعفريــة وجمــع مــن الفنانــني وحشــد مــن 
اجلمهــور وذلــك بالتزامــن مــع موكــب العــزاء املركــزي 

يف منطقــة الســهلة الشــمالية.
وقــال الصالــح خــالل رعايتــه لتدشــني هــذا العمــل 
افلنــي إّن إدارة األوقــاف اجلعفريــة حريصــة علــى 
الرعايــة واملشــاركة يف املبــادرات الفنيــة التــي تعكــس 
اجلاب احلضاري وتوصل رسالة اإلمام احلسني )ع( 
مــن خــالل اســتثمار الطاقــات واإلبداعــات الشــبابية 
ــة  ــن، واملســاهمة بلغ ــة البحري ــا مملك ــي تزخــر به الت
الفــن يف إيصــال املضامــني الســامية لنهضــة اإلمــام 
احلســني والتــي تدعــو إلــى احملبــة والســالم والعــدل 

واإلخــاء والتكاتــف.
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إدارة األوقاف اجلعفرية تشارك يف اجتماعاٍت رسمية تنسيقية 
استعدادًا ملوسم عاشوراء

شــاركت إدارة األوقــاف اجلعفريــة يف عــدة اجتماعــاٍت تنســيقية مــع عــدد مــن اجلهــات احلكومية 
اســتعداداً ملوســم عاشــوراء، وذلــك يف إطــار خطتهــا لتقــدمي أفضــل اخلدمــات التــي تســاهم يف 

جنــاح املوســم احلســيني وســط الشــراكة املجتمعيــة والرســمية.
وشــملت االجتماعــات، االجتمــاع الســنوي لرؤســاء املــآمت والهيئــات احلســينية ومواكــب العــزاء 
ــة الشــمالية اســتعداداً ملشــروع »عاشــوراء نرتقــي 10«،  يف احملافظــة الشــمالية، واجتمــاع بلدي
واجتمــاع محافــظ محافظــة احملــرق مــع رؤســاء املــآمت بحضــور اجلهــات الرســمية، واالجتمــاع 
ــة  ــآمت واإلدارات األمني ــة املواكــب احلســينية ورؤســاء امل ــة مــع هيئ التنســيقي حملافــظ العاصم

ــة باحملافظــة. واخلدمي



43

الصالح خالل استقباله النائب النفيعي ورؤساء مآمت احملرق: نثمن توجيهات 
القيادة احلكيمة بتوفير كل اخلدمات والتسهيالت إلجناح عاشوراء

الســيد  ســعادة  اجلعفريــة  األوقــاف  رئيــس  ثمــن 
القيــادة  توجيهــات  الصالــح  صالــح  بــن  يوســف 
الرشــيدة حلضــرة صاحــب اجلاللــة امللــك حمــد 
املفــدى،  البــالد  عاهــل  خليفــة،  آل  عيســى  بــن 
واحلكومــة املوقــرة برئاســة صاحــب الســمو امللكــي 
ومــؤازرة  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء يف توجيــه الــوزارات 
اخلدمــات  جميــع  لتقــدمي  احلكوميــة  واألجهــزة 
ــادة مــن  ــه القي ــاً ممــا تولي ملوســم عاشــوراء انطالق

الدينيــة. للشــعائر  رعايــة كبيــرة 
النائــب  ســعادة  اســتقباله  خــالل  الصالــح  وقــال 
إبراهيــم النفيعــي ووفــد مــن رؤســاء وإدارات مــآمت 
وحســينيات احملــرق يف مكتبــه بــاإلدارة بضاحيــة 
الســيف بحضــور عضــو مجلــس األوقــاف اجلعفريــة 
ســعادة الســيد أحمــد جعفــر احلايكــي، إّن اإلدارة 

لــن تذخــر جهــداً يف تقــدمي كل التســهيالت الالزمــة 
بــكل يســر وســهولة،  إلقامــة الشــعائر احلســينية 
الكبيــرة  للجهــود  تقديــره  خالــص  عــن  معربــاً 
والقائمــني  الدولــة  أجهــزة  كافــة  مــن  واملتواصلــة 
علــى املــآمت واحلســينيات، وهــو مــا يعكــس تضافــر 
اجلهــود مــن أجــل إحيــاء موســم عاشــوراء علــى أكل 

وجــه.
األوقــاف  رئيــس  ســعادة  أثنــى  املناســبة،  وبهــذه 
اجلعفريــة علــى توجيهــات الفريــق أول الركــن معالي 
الشــيخ راشــد بــن عبــداهلل آل خليفــة وزيــر الداخلية 
ألجــل تســيير األمــور املتصلــة بهــذه املناســبة، مؤكــدا 
حــرص إدارة األوقــاف اجلعفريــة علــى تعزيــز الــدور 
ذات  اجلهــات  مــع  القائــم  والتشــاركي  التنســيقي 
العالقــة بهــدف تنفيــذ احتياجــات موســم عاشــوراء 
واملطروحــة خــالل االجتماعــات املتواصلــة لــإدارة 
ــع  ــن جمي ــب احلســينية م ــآمت واملواك ــع رؤســاء امل م

محافظــات اململكــة.
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األســتاذ  اجلعفريــة  األوقــاف  مجلــس  عضــو  شــارك 
ــل تدشــني  ــد الشــيخ منصــور الســتري يف حف عبداملجي
الطويلــة  مبــأمت  العاشــر  نرتقــي«  »عاشــوراء  مشــروع 
املنطقــة  بلديــة  املشــروع ســنوياً،  تنظــم  إذ  بــوري،  يف 
الشــمالية بالتعــاون مــع إدارة األوقــاف اجلعفريــة، إذ مت 
تكــرمي املــآمت الفائــزة بجائــزة بلديــة املنطقــة الشــمالية 

لدعــم املمارســات البيئيــة الرائــدة.
ويف كلمتــه خــالل احلفــل، نقــل عضــو مجلــس األوقــاف 
بــن صالــح الصالــح  حتيــات ســعادة األســتاذ يوســف 
ــة واألخــوة األفاضــل  ــاف اجلعفري ــس األوق ــس مجل رئي
األوقــاف  إدارة  منتســبي  وجميــع  اإلدارة  مجلــس  يف 

اجلعفريــة ومتنياتهــم لهــذا املوســم بالنجــاح.
ــاء  ــره يف االرتق ــة املوســم وأث ــى أهمي ــد الســتري عل وأك
االســالم  رســالة  أن  إلــى  مشــيراً  واملجتمــع،  بالفــرد 
رســالة عامليــة لكافــة النــاس ألنهــا تدعــو للقيــم واخليــر 

وتنــأى بنفســها عــن الفئويــة والطائفيــة واحلزبيــة.
وأشــار الســتري إلــى أن »إحيــاء موســم عاشــوراء يف 
البحريــن منوذجــاً يحتــذى بــه نظــراً للرقــي واالرتقــاء 
الــذي صاغــه املواطنــني منــذ مئــات الســنني، وكل ذلــك 

ــون الســاهرة،  ــك العي ــرة، وتل ــود املتظاف بفضــل اجله
علــى  نهــار  ليــل  العاملــة  الطاهــرة،  األيــدي  وتلــك 
رعايتــه وتعاهــده، مــن أبنــاء هــذا الوطــن املعطــاء، 
ويأتــي يف مقدمتهــم القيــادة الرشــيدة ومعالــي وزيــر 

الداخليــة«.
وباركــت إدارة األوقــاف اجلعفريــة فــوز مــامت الطويلــة 

بجائــزة عاشــوراء نرتقــي.
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افتتــح القائــم بأعمــال مديــر إدارة األوقــاف اجلعفريــة الســيد علــي ميــرزا مركــز االســتعالمات 
واخلط الســاخن ملشــروع نقل املعزين للرد على استفســارات ومالحظات اجلمهور ومســتخدمي 
ــى اإلدارة يف املنامة.ويعمــل املركــز  املشــروع وتســليم املفقــودات يف مقــر مركــز اخلدمــات مببن
بشــكل متواصــل مــن الفتــرة املســائية حتــى الســاعة الثالثــة فجــراً . واســتقبل املركــز مئــآت 

املكاملــات عبــر اخلــط الســاخن.
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