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اليوم

شعب البحرين نادر في وفائه

سمو رئيس الوزراء يشكر العاهل وسمو ولي العهد لالطمئنان على صحته

المنامة  -بنا

أف���ادت إدارة األرص����اد ال��ج��وي��ة أن

الطقس المتوقع في مملكة البحرين
ً
نسبيا.
اليوم (األحد) سيكون بارد

المنامة  -بنا

وأش��ارت اإلدارة إلى فرصة لتشكل

أعرب رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة عن خالص الش���كر والتقدير واالمتنان إلى

ض��ب��اب متقطع ف��ي بعض المناطق

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة على متابعة جاللته الدائمة لس���موه واالطمئنان على صحته،

وي��ت��ح��ول إل���ى م��ع��ت��دل ع��م��وم��ا في

كم���ا وجه س���موه الش���كر والتقدير إلى ولي العهد نائب القائ���د األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو

النهار.

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة على اهتمام سموه ومتابعته.

وح���ذرت م��ن تدني ال��رؤي��ة األفقية

وتوجه صاح���ب الس���مو الملكي رئيس

ألق�����ل م����ن  1000م���ت���ر ف����ي ب��ع��ض

ال���وزراء بالش���كر والعرف���ان والتقدي���ر

المناطق أثناء الصباح.

إلى المواطنين الكرام على مش���اعرهم

األحد
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الطيبة وما غمروا سموه به من دعوات
وسؤال واهتمام واطمئنان على صحة
س���موه ،حيث كان دعاؤه���م خير معين

أنا بخير
واستلهم
القوة بعد هللا
من دعائكم
ومواقفكم
النبيلة

بع���د هللا س���بحانه وتعال���ى ،وم���ا عبروا
عن���ه م���ن مش���اعر المحب���ة والوفاء في
مختل���ف وس���ائل اإلع�ل�ام واالتص���ال
س���تبقى دائم���ا مح���ل تقدي���ر وعرف���ان
واعتزاز.

ُحرمة الخروج

عبدالنبي الشعلة

على ولي األمر
أو الحاكم

علي الس���تخدامي هذا العنوان بأس���لوبه
َّ
Û Ûأُدْ رِ ُك أن بع���ض الق���راء الكرام قد يتهكم
ومفرداته ،والمنس���وب إلى اإلمام أحمد بن حنبل (رحمه هللا) لعدة أس���باب ،أهمها
أن ه���ذه المقول���ة أو النظري���ة أو الفت���وى أصبح���ت في نظر ه���ؤالء البعض ،تمثل
مفهوم���ا بالي���ا متخلف���ا ،بع���د أن تجاوزت���ه وتطاحن���ت حوله مختل���ف االتجاهات
والمذاه���ب ،ويعتبرون���ه مصطلح���ا خرج بالتأكيد عن س���ياق المف���ردات واألفكار
والمفاهي���م العصري���ة الحديث���ة ،مع أنه يش���كل ف���ي الواقع أحد أه���م المبادئ في
الفكر السياسي اإلسالمي والغربي على حد سواء.فقد أَدْ رَ َك الكثير من المفكرين

المشاعر
والمحبة
الفياضة من
الشعب تعكس
ترابطنا والتفافنا

وأك���د صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س
ال���وزراء أن ه���ذه المش���اعر والمحب���ة
الفياض���ة التي أظهرها ش���عب البحرين
تعكس ترابطنا والتفافنا قيادة وشعبا،
وه���ي تحفزن���ا وتزي���د إصرارن���ا عل���ى
خدمت���ه وب���ذل الغال���ي والنفي���س؛ م���ن
أج���ل خدمت���ه ورفع���ة ش���أنه ،فش���عب
البحري���ن ن���ادر ف���ي وفائ���ه وممي���ز في
أصالت���ه وطيب في معدنه ،ومهما بذلنا
م���ن دون���ه م���ن صح���ة وجهد إلس���عاده

سمو رئيس الوزراء

نتطلع للمزيد والمزيد.
وطم���أن س���موه الجمي���ع إلى أن���ه بخير

بع���د هللا من دعائهم ومواقفهم النبيلة،

مواصلة الجهد والبذل والعطاء؛ لتلبية

ولله الحمد والمنة ،وإنه يس���تلهم القوة

وش���دد س���موه عل���ى الع���زم األكيد على

تطلعات مواطنينا الكرام.

عازمون على
مواصلة الجهد
والبذل والعطاء
لتلبية تطلعات
المواطنين

والفالس���فة والعلم���اء ف���ي الس���ابق والالحق ،وح���ذروا م���ن مغبة الس���عي لتغيير
األنظم���ة السياس���ية واالجتماعية بالقوة ،وفي القرن الس���ابع عش���ر الميالدي برز
ف���ي هذا المضمار من بين وجوه عديدة المفكر والفيلس���وف البريطاني الش���امخ
توم���اس هوبس  Thomas Hobbesالذي أرس���ى فك���را يدعو إلى ضرورة إطاعة
وحمل الفكر
سلطة الحكم السيادية؛ حتى ال ينزلق المجتمع إلى هاوية الفوضىَ .
نفسه وزاد عليه الكثير من الفالسفة والمفكرين في العصر الحديث.

Û Ûوقبل ذلك بقرون ،وفي التاريخ اإلسالمي ،في عصر الدولة العباسية ،برز اإلمام
أحم���د بن حنب���ل عندما صدح صوته مح���ذرً ا من مغبة تغيير األنظمة السياس���ية
بالقوة أو ما أسماه بالخروج على ولي األمر أو الحاكم ،مؤكدا أن البديل األفضل
واألوج���ب في حالة ُظلم الحاكم هو الصبر والثبات والركون إلى وس���ائل النصح
والح���وار واإلقن���اع ،على الرغ���م من أن اإلمام أحمد كان قد تعرض ش���خصيً ا إلى
مختلف صنوف األذى النفس���ي والجسماني بما في ذلك السجن والضرب المبرح
بالس���ياط عل���ى يد نظ���ام المأمون والمعتصم ،إال أن ذلك ل���م يغير من مواقفه ،بل
���خ قناعت���ه وإيمان���ه بأن المفاس���د المترتبة عل���ى الخروج عل���ى أولياء األمور
رَ َّس َ
أعظم وأكبر من المصالح المتوقعة من وراء إسقاطهم بالقوة.

Û Ûلق���د أثبت التاريخ صحة ورجاحة ه���ذه النظريات ،مع األخذ في االعتبار أن لكل
قاعدة ش���واذ ،فتعلمت الش���عوب والمجتمعات المتط���ورة المتحضرة ،وأصبحت
اآلن تع���ي وتتجن���ب مخاط���ر وخس���ائر مؤام���رات ومغام���رات ح���ركات التغيي���ر
بالق���وة والعن���ف لألنظم���ة السياس���ية واالجتماعية ،الت���ي يتم التخطي���ط لها في
المعس���كرات أو خل���ف الكوالي���س والج���دران أو في الحان���ات والمقاهي أو داخل
الحج���رات المظلمة ،ويتم تنفيذها في الش���وارع وعلى جث���ث األبرياء وبدمائهم
وأرواحهم ،وقد ذاقت تلك الشعوب والدول مرارة وقساوة أهوال تلك المؤمرات
باهظا لتوفر لإلنسانية دروسا وعبرا ال تقدر قيمتها.
ً
والمغامرات ،ودفعت ثمنًا

Û Ûفمازال���ت ش���عوب أوروب���ا ،وش���عوب العال���م أجم���ع ،تق���رأ وتتذك���ر م���ا حصل في
فرنس���ا بع���د ث���ورة الباس���تيل الماج���دة الت���ي انطلقت ش���رارتها األولى ف���ي العام
 ،1789وأطاح���ت بالملكية وأنش���أت الجمهورية التي أصبح���ت على نحو متزايد
اس���تبدادية وعس���كرية ،وتُ وج���ت بدكتاتوري���ة نابلي���ون ،وجعل���ت فرنس���ا تغ���رق
لس���نوات طويلة في بحر من الفوضى والتخبط والتصفيات واالقتتال خس���رت
فيها الكثير قبل أن تصل إلى بر السكينة واالستقرار.

Û Ûوال���كل يتذكر م���ا قالته ،في هذا الص���دد ،المرأة الحديدية مرغريت ثاتش���ر ،أحد
رؤس���اء وزراء بريطانيا الس���ابقين عندما قالت“ :يدهشني أن يحتفل الفرنسيون

بثورته���م وهي ث���ورة دموية كان فيها ش���نق وإعدام بالمقصلة وس���جون ،وليس
صحيحا أنها بيضاء من غير سوء ،بل كلها سوء!”.
ً

Û Ûوكلنا يعرف بالطبع ما حصل في روس���يا وكيف قام االتحاد الس���وفييتي وكيف
ته���اوى وانهار بعد س���بعين عامً ا م���ن الحكم اآليديولوجي الش���يوعي ،وكم كانت
حجم الخسائر والويالت التي نتجت عن ذلك .واألمثلة كثيرة ال مكان أو مجال
للتطرق إليها ولو بشكل عابر مقتضب.

Û Ûلكننا في العالم العربي ،حتى اآلن كما يبدو أو حتى عهد قريب جدا ،لم نس���تفد
بم���ا في���ه الكفاي���ة من تل���ك التج���ارب أو نس���توعب دروس التاريخ عل���ى مراحله

المختلف���ة ،ولذل���ك فإن األمل يبقى معقودً ا على دور الش���باب ووعيهم ،وضرورة
تمس���كهم بقيم الس���لم والالعنف ،واحترام الممارسات الديمقراطية والمؤسسات
الدستورية في حالة الحاجة إلحداث التغييرات واإلصالحات المطلوبة.

Û Ûإن الش���عوب العربية وباألخص في العراق وس���وريا وليبيا واليمن عانت وال تزال
تعان���ي النتائج الكارثية المدمرة لما س���مي بالربيع العربي الذي أطاحت عواصفة

العاتي���ة ،وبالق���وة ،بأنظم���ة الحك���م الت���ي كان���ت قائمة ف���ي تونس ومص���ر وليبيا

جائزة “النجم الواعد” تشهد إقباال كبيرا

ت��ه��دف إلع���داد جيل متميز ب��رع��اي��ة سمو الشيخ عيسى ب��ن علي

المنامة  -جميعة الكلمة الطيبة

ش���هدت النس���خة الرابعة من جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة
للنجم الواعد التي تنظمها جميعة الكلمة الطيبة بالتعاون مع االتحاد العربي للتطوع
إقباال كبيرا على المش���اركة في فعاليات الجائزة هذا العام ،والتي تقام على هامش
الملتق���ى الخليج���ي لألطف���ال ،حيث بلغ ع���دد األطفال المش���اركين  35طف�ل�ا بزيادة
تقارب الضعف عن النسخة الماضية من الجائزة.
وأك���د رئي���س لجن���ة النج���م الواع���د أحم���د
الس���ليمان أهمي���ة جائ���زة النج���م الواع���د
التي تقام برعاية س���مو الش���يخ عيسى بن
عل���ي ب���ن خليف���ة آل خليفة ،والت���ي تهدف
إلع���داد جيل متميز م���ن المبدعين الصغار،
يك���ون قادرا على خدم���ة مجتمعه ووطنه،
وذلك من خ�ل�ال تكريم األطفال المبدعين
للمحافظ���ة عل���ى روح اإلب���داع والعلم في
المجتمع ،الفتا إلى أن معايير الجائزة تقوم
عل���ى اختي���ار الطف���ل الذي حق���ق إنجازات
باسم مملكة البحرين في الخارج .وأوضح

أحمد السليمان

الس���ليمان أن حجم المش���اركات في جائزة
هذا العام يعكس مدى التطور الذي شهدته
األجي���ال الصاعدة في الس���نوات الماضية،

المتميزة؛ تشجيعا لهم على استمرار التميز

وال���ذي انعكس عل���ى مش���اركتهم المتميزة

في المستقبل.

ف���ي المس���ابقات والفعالي���ات الخارجي���ة،

وق���ال إن���ه س���يتم إع�ل�ان أس���ماء الفائزين

مش���يرا إل���ى أن األطف���ال المش���اركين ف���ي

والمكرمي���ن خ�ل�ال افتت���اح الملتق���ى

الجائزة هذا العام حققوا منجزات رياضية

الخليج���ي التاس���ع ف���ي  15يناي���ر الجاري،

وثقافية متنوعة.

برعاية س���مو الش���يخ عيس���ى ب���ن علي بن

وأش���ار رئي���س لجن���ة النج���م الواع���د إل���ى

خليف���ة آل خليف���ة ،حيث ت���م التواصل مع

أن لجن���ة تحكي���م الجائ���زة برئاس���ة فال���ح

الفائزين والمكرمي���ن وإبالغهم ،كما يجري

الرويل���ي ،وعضوية بدور بوحجي ،ش���يخة

العمل على إعداد فيديو خاص للجائزة.

بط���ي ،ويوس���ف جناح���ي قام���ت بفح���ص

ون���وه الس���ليمان بتع���اون وزارة التربي���ة

إنجازات األطفال المش���اركين في الجائزة؛

والتعلي���م م���ع لجنة جائ���زة النج���م الواعد،

للتأك���د م���ن انطب���اق المعايي���ر عليها ،حيث

والذي أسهم في تعميم الجائزة على جميع

استقرت على اختيار الفائزين ،إضافة إلى

م���دارس البحري���ن الت���ي تضم أطف���اال من

تكري���م  10أطفال من أصح���اب اإلنجازات

الفئة العمرية  7إلى  13س���نة؛ لتش���جيعهم

سمو الشيخ عيسى بن علي

على المش���اركة في فعاليات الجائزة ،الفتا

إلب���راز مواهبه���م م���ن خالل المش���اركة في

إل���ى أهمي���ة اس���تثمار مث���ل ه���ذه الجوائ���ز

الفعالي���ات والمس���ابقات داخ���ل المملك���ة

ف���ي تحفي���ز ه���ذه الفئ���ة العمري���ة عل���ى

وخارجها ،تش���جيع األس���رة على اكتش���اف

اس���تمرار التميز واإلبداع وتنمية المهارات

ورعاي���ة الطفل المب���دع ورعايت���ه أخالقيا

والقدرات.

وعلمي���ا ،تعزي���ز البح���ث العلم���ي ح���ول

يش���ار إلى أن جائ���زة النج���م الواعد تهدف

أساليب رعاية المبدعين وتنمية قدراتهم،

إل���ى التروي���ج لحقوق الطف���ل عموما وفي

وتمثي���ل البحرين في المحافل الدولية من

مج���االت اإلب���داع خصوص���ا وتطبيقه���ا

خالل إنجازات أطفال هذا الوطن العزيز.

عل���ى أرض الواق���ع ،إبراز إنج���ازات الطلبة

يذكر أن جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع

المتميزين وأصحاب المواهب واإلنجازات

االتحاد العربي للتط���وع ،وبرعاية الرئيس

العالمي���ة تس���ليط الض���وء عل���ى األطف���ال

الفخري للجمعية س���مو الش���يخ عيسى بن

المتميزي���ن؛ به���دف تكثي���ف الخدم���ات

عل���ي بن خليف���ة آل خليفة تنظ���م فعاليات

والرعاي���ة لهم م���ن جانب الجه���ات المعنية

الملتق���ى الخليجي التاس���ع لألطفال تحت

والداعم���ة للطلب���ة الموهوبي���ن بالمملك���ة،

شعار “باللعب نتعلم الحياة” في الفترة من

تحفي���ز جمي���ع األطف���ال بمملك���ة البحرين
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وسوريا واليمن.

Û Ûوإذا نظرنا إلى الوراء قليلاً وعدنا إلى ما قبل س���حابة الربيع العربي ،ما علينا إال
أن نتأمل ،على س���بيل المثال ال الحصر ،كيف كان س���يصير مصير العراق وشعبها

لو أن التغيير في النظام السياسي واالجتماعي وأسلوب الحكم هناك كان قد تم
من خالل القنوات الدس���تورية وبالوس���ائل الس���لمية تحت ظل الملكية الشرعية
الت���ي أطي���ح به���ا في إنق�ل�اب دموي ف���ي يوليو/تم���وز  ،1958وانظ���روا إلى حال
العراق اليوم نتيجة لذلك!

Û Ûوقب���ل انق�ل�اب الضباط األحرار أو ما س���مي بث���ورة  ،1952كانت مص���ر أم الدنيا،
حقً ���ا وحقيق���ة ،مدن مزدهرة وراقية ،مدينة القاه���رة كانت من أجمل مدن العالم

وأنظفه���ا ،كان���ت مص���ر س���لة غ���ذاء العال���م وحاض���رة العل���م والف���ن والثقافة في
المنطق���ة ،ش���عب مبدع كادح منتج ،حي���اة ديمقراطية برلماني���ة ناهضة ،اقتصاد
متين منيع جاذب لالستثمارات األجنبية ،كان الجنيه المصري عملة قوية تقارع
العمالت الصعبة األخرى ،كانت المملكة المصرية تُ قرض الدول األوروبية وتقدم
المس���اعدات المالي���ة له���ا ،كانت س���وق العمل في مصر جاذبة نش���طة تس���تقطب
العمال���ة م���ن أوروبا ،وكان الجرس���ون اإليطال���ي أو اليوناني يق���دم القهوة للزبون
المص���ري ف���ي مطاعم ومقاه���ي القاهرة واإلس���كندرية وغيرها م���ن المدن ،وقبل
اإلطاح���ة ب���ه ف���ي الع���ام 1952م كان لق���ب المل���ك ف���اروق رحم���ه هللا؛ ملك مصر
والس���ودان وصاح���ب النوبة ودارف���ور وكوردوفان ،وكان قط���اع غزة واقع تحت
وصايته ورعايته!

Û Ûفي اليمن وقع انقالب عس���كري في العام 1962م وتم تغيير نظام الحكم بالقوة،
واإلطاح���ة بحكم اإلمام محمد البدر بن حميد الدين الذي تولى زمام الحكم قبل

أسبوع واحد فقط من اإلطاحة به ،وهذا هو مصير اليمن اليوم أمامكم.

أيضا تم بواسطته
Û Ûفي ليبيا حدث الشيء نفسه في العام  ،1969انقالب عسكري ً
تغيي���ر نظام الحك���م بالقوة ،واإلطاحة بحكم الملك التق���ي الوقور محمد إدريس

السنويي ،وها هي ليبيا تركع اليوم أمامكم!!

Û Ûوح���دث وال ح���رج عن األحوال واألوضاع في س���وريا ،وكيف ح���ال جارتنا إيران
بعد تغيير نظام الحكم فيها بالعنف والقوة في العام .1979

انضمام مؤسسات تجارية إلى “رايات”

س��مو الش��يخة زي��ن بن��ت خال��د :خط��وة تع��زز م��ن تجرب��ة الجامعيي��ن

المنامة  -بنا

أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن انضمام مؤسسات تجارية جديدة إلى المحالت المعتمدة
ضمن بطاقة (رايات) التي تم طرحها منذ شهر مارس العام  ،2016وتهدف الخطوة الى إثراء
تجربة الطلبة المنتس���بين لبرنامج رايات للمنح الدراس���ية عبر توسع نطاق الخدمات المقدمة
له���م بحس���ب احتياجاته���م ومتطلباتهم في المرحلة الجامعية ،وذلك في إطار مس���اعيها نحو
تعزيز ُسبل التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين.
وتس���عى مؤسس���ة المبرة الخليفية إلى التميز

خدمات تلك المتاجر التجارية المتنوعة.

ف���ي كل م���ا تقدم���ه م���ن برام���ج؛ بغ���رض دعم

م���ن جانبه���ا ،تقدم���ت رئيس���ة مجل���س أمن���اء

الحرك���ة التعليمي���ة ف���ي مملك���ة البحري���ن،

المب���رة الخليفي���ة س���مو الش���يخة زي���ن بن���ت

حي���ث أعلن���ت المؤسس���ة مؤخرا ع���ن انضمام

خال���د ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة بجزي���ل الش���كر

مؤسسات تجارية جديدة تحت مظلة (بطاقة

إل���ى جميع المؤسس���ات المش���اركة ضمن هذه

الس���يم ،رقاق
راي���ات) وتش���مل كل من :مطعم
ّ

الحمل���ة الت���ي م���ن ش���أنها أن تعزز م���ن تجربة

ستيش���ن ،مطعم س���ارية البيرق ،سبيس ،340

الط�ل�اب الجامعيي���ن اليومية ،كم���ا أثنت على

مقهى بيبر كاب ،مقهى  91درجة ،شركة ويلرز

مس���اهمتهم البن���اءة ف���ي برام���ج المؤسس���ة

لخدمة الس���يارات ،حيث تقدم جميعها العديد

المختلفة؛ بهدف االرتقاء بالمس���يرة التعليمية

من الع���روض الممي���زة والتخفيض���ات الرائعة

في المملكة.

لحامل���ي بطاق���ة “راي���ات” م���ن ط�ل�اب المب���رة

ت���م ط���رح برنامج المن���ح الدراس���ية الجامعية

الخليفية ،كما تتيح لهم فرصة االس���تفادة من

(رايات) في العام  2011ليكون برنامجا شامال

مؤسسة المبرة الخليفية تسعى إلثراء تجربة الطلبة المنتسبين لبرنامج “رايات”

ومتكامال يس���اهم في مج���ال التعليم وتنمية

وورش عم���ل وف���رص تدري���ب ف���ي القطاعين

المهارات الش���خصية للشباب البحريني ،حيث

الحكوم���ي والخاص .كما يعزز البرنامج ثقافة

يوف���ر منح���ا دراس���ية للطلب���ة ف���ي جامع���ات

المسؤولية المجتمعية ،وذلك من خالل غرس

معتم���دة بأنح���اء مملكة البحري���ن ،إلى جانب

قيم���ة التط���وع وخدم���ة المجتم���ع ،ف���ي بيئ���ة

تقدي���م العدي���د م���ن المزايا منه���ا حوافز مالية

داعمة ومشجعة.

