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محطـــــات فـــــي مسيرتنـــــا الوطنيــــــة

عبدالنبي الشعلة

Û Ûشــهدت الســاحة الوطنية خالل األيــام القليلة الماضية
جملــة مــن المبــادرات والتطــورات التــي بــرزت عناوين
مضيئــة فــي مســيرتنا التنمويــة وعلــى طريــق التطــور

واالزدهــار تحــت قيادتنــا الرشــيدة ،التــي تســعى دائمً ا

إلــى ترســيخ دعائم األمن واالســتقرار وقواعــد العدالة

ودولــة القانــون فــي البالد ،وإلــى تعزيز أواصــر اللحمة
الوطنيــة ووحــدة الصــف وتحقيــق حيــاة كريمــة

للمواطنيــن ،في إطار “الخطــة الوطنية لتعزيز االنتماء

الوطني وترســيخ قيم المواطنة والتســامح والتعايش
بين أفراد المجتمع”.

النبيلــة علــى األصعــدة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة

دور ووســيلة للوقوف على خشــبة المســرح ،حتى وإن

ومثمنة لعمق أبعادها ومعانيها.

وتخريب وإجهاض أية جهود تبذل للتقارب بين الدول

أكثــر مــن إيجابيــة وداعمة ،مشــيدة ،في الوقت نفســه

كانــت تلــك الوســيلة محاولــة تقويــض هــذه المســاعي

Û Ûولكــن ،وهــل كانــت مجــرد صدفــة؟ إذ بعــد أيــام قليلــة
بيــن أكــوام الظلمــة صــوت نشــاز يهــدف إلــى افتعــال

ومحاولــة شــق الصــف واإلخــال بســامة النســيج

تزامنــت مــع الزوبعة التي أثارهــا مقتدى الصدر فكانت

معــدودات مــن هــذه المبــادرات المباركــة ارتفــع مــن

أزمــة عندمــا أصدر مقتــدى الصدر ،وهــو البس عمامته
الســوداء ومتلحفً ــا بعباءتــه الدينيــة ،بيانًــا فيــه إقحام

وزج مقصودين وغير مبررين باســم البحرين وقيادتها
وفيــه تطــاول وإســاءة وتدخــل ســافر فــي شــؤوننا

Û Ûالهــدف الثانــي هــو تعكيــر صفو األجــواء فــي البحرين

Û Ûوجــاءت تلــك الزيــارة موفقــة مــن حيــث التوقيــت ،إذ

االجتماعــي وتقويــض األمــن واالســتقرار وبــث الفرقة

كالــرد الملجــم علــى محــاوالت شــق الصــف .وقــد انتهز

وقرع طبول الفتن الطائفية فيها.

جنســية  551محكومً ــا صدرت بحقهم أحكام بإســقاط

مــن ذلــك ،إننــي أرى إنــه شــخص يفهــم ويعــرف مــا

رافضــا محــاوالت
ً
والشــجب واالســتنكار واالحتجــاج،

أن جاللة الملك سيبقى الوالد الحنون والعين الساهرة
علــى التطبيــق الدقيــق والمنصــف للعدالــة فــي ظــال

العفــو والصفح والتســامح ،وإفســاح المجــال للمخطئ

والمسيء للعودة إلى جادة الصواب وإلى حضن وطن
يعبق بدفء الحب والحلم والحكمة والروية ،وتمكينه

من المساهمة في بناء مستقبل بالده واإلحساس بقيم
االنتماء الوطني.

شــخص تافــه جاهــل أحمــق متهــور ،بــل علــى العكــس

يريــد ،ويخطــط لمــا يريد ،وهو من األشــخاص الذين ال

يســتطيعون العيــش والبقــاء والتحليــق إال فــي أجواء
األزمــات والتوتــر والفتــن ،وفــي رأي فإنــه أراد مــن
تصريحــه تحقيــق هدفيــن ،األول أنــه وجــد نفســه فــي

اآلونــة األخيــرة ،فــي عزلــة تامة وتهميــش وتعتيم في
خضــم الحــراك القائــم اآلن بيــن دول الخليــج العربيــة

ممثلــة في الشــقيقة الكبرى المملكة العربية الســعودية

Û Ûإن هذه المبادرات السامية من جاللة الملك حفظه هللا

والعراق الشــقيق؛ بهدف مد الجســور وتنقية العالقات

اإلنسانية ستبقى راسخة في وجدان هذا الوطن قيادة

واالختناقات التي يواجهها ،مقتدى الصدر وجد نفســه

أيضــا أن روح العدالة المجتمعية والقيم
جــاءت لتؤكد ً
وشــعبًا .وقــد كانــت ردود الفعــل تجــاه هــذه المبادرات

ومســاعدة الشــعب العراقــي علــى تخطــي الصعــاب

خارج الملعب وهو لذلك ،وبهذه الشطحات ،يبحث عن

البحرينــي ســيبقى عصي علــى الفرقة واالنقســام ،وأن

التجنــي وتلــك المحــاوالت كانــت معاكســة لمــا أراده

Û Ûإننــي ال أميــل إلــى الرأي الــذي يقول إن مقتــدى الصدر

وقواعد حسن الجوار.

ســموه هذه المناســبة ليعلن بأعلى صوته بأن المجتمع

Û Ûإال أن رد فعــل المجتمــع البحرينــي فــي وجــه ذلــك

الشــعبية والبرلمانيــة والرســمية وتحــرك المجتمع بكل

للتطبيق الفعال ألحكام قانون العقوبات البديلة؛ ليؤكد

ســماحة الســيد عبــدهللا الغريفــي للتعبيــر عــن شــكره

العربية والعراق من دون أن يكون هو المستفيد األول.

Û Ûعلــى رأس هــذه العناويــن جــاء األمــر الملكــي الســامي

الجنســية ،والــذي ســبقه التوجيــه الملكــي الســامي

الزيــارة وقــام فــي األســبوع الماضــي بزيــارة مجلــس
وتقديره.

الداخليــة فــي خــرق واضح لمعاييــر العالقــات الدولية

الــذي أصــدره صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى بتثبيت

األثــر فــي نفوس الجميع .وكعادة ســموه فقــد بادر برد

البحريــن بقيــادة جاللــة الملــك وطــن للجميع فــي إطار

وابتغــاه مقتــدى الصــدر ،وانطلقــت مــن قاعــدة الهــرم

مبــادئ المســاواة والمواطنة والوحــدة الوطنية ،مؤكدً ا

االجتماعــي إلــى قمتــه ،فقــد هبــت مختلــف الفعاليــات

قــواه ومكوناتــه وأطيافه في تســابق ملحــوظ للتنديد

ســموه مــا يجمع أبناء شــعب البحرين مــن روح األخوة
والتماسك والوحدة.

Û Ûوعنــد محطــة أخــرى علــى طريــق مســيرتنا الوطنيــة

التدخــل فــي شــؤوننا الداخليــة مؤكــدً ا ســامة ومتانة
النســيج االجتماعــي وعمــق قيــم اإلخــاء والترابــط

والتالحــم ،والحرص على اســتتباب األمن واالســتقرار
وااللتفــاف حــول القيــادة للحفــاظ على ســامة الوطن
ووحدة الصف.

Û Ûوقبــل بضعــة أســابيع انتقلــت إلــى رحمــة هللا العزيــز
القديــر وإلــى جــوار ربهــا المغفــور لهــا بــإذن هللا تعالــى

شــقيقة رئيــس الــوزراء الموقر صاحب الســمو الملكي
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة حفظــه هللا ،وكان
مــن بيــن أبــرز المواســين والمعزيــن ســماحة الســيد
عبــدهللا الغريفــي ،تلــك الخطــوة التــي كان لهــا أطيــب

والتنمويــة ،وهــي محطــة ال تقــل وزنًــا أو أهميــة عــن
المحطــات التــي ذكرناهــا ،وتأتــي فــي إطــار الحفــاظ
علــى األمــن واالســتقرار وتوفير المزيد مــن المتطلبات

األساس الالزمة لحياة كريمة للمواطن ،فقد أمر صاحب
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء الموقر بمضاعفة قيمة المساعدات االجتماعية
التي تصرف لمستحقي الضمان االجتماعي ومستحقي
مخصصــات اإلعاقــة ،ضمــن جهــود الدولــة الهادفة إلى
تخفيف األعباء المعيشــة على األســر محــدودة الدخل
وعــدم تحميلهــا أعبــاء إضافية ،هذه المحطة تســتحق
وقفة متأنية إلعطائها حقها من البحث والتمحيص.

األنصاري تشيد بقوة حضور المرأة في العمل العسكري
الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

شــاركت األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمرأة
هالــة األنصــاري فــي حفــل تكريــم خريجــات
برنامــج بنــاء وتطويــر قــدرات المــرأة العربيــة
األنصاري تشارك بحفل تكريم شرطيات بحرينيات من برنامج تطوير قدرات المرأة لحفظ السالم

فــي المجــال العســكري وحفــظ الســام ،الــذي
أقيــم فــي أبوظبــي تحــت رعايــة رئيســة

خيمة القصر الرمضانية
بهوية جديدة وفاخرة
alareenpalace.com
أيام األسبوع

عطلة نهاية األسبوع

اإلفطار أو الغبقة

اإلفطار أو الغبقة

18++
للشخص

د .ب.

20++

د .ب.

للشخص

األوقات:
اإلفطار :من غروب الشمس وحتى الـ  9:00مساء
الغبقة :من  9:30مساء إلى  2:00صباحًا

تشمل:
بوفيه مفتوح | الحلويات | عصائر رمضانية | الطهي المباشر |
فرقة موسيقية رمضانية | سحب على جوائز

األطفال:
األطفال حتى  5سنوات مجانًا
 %50خصم لألطفال من  12 - 6عامًا

RAMADAN KAREEM

reservations@alareenpalace.com

6661 1168
alareenpalace

1784 5000

alareenpalaceandspa
تطبق الشروط واألحكام

االتحاد النســائي العام رئيســة المجلس األعلى

الشــيخة فاطمــة بنــت مبارك فــي قيــادة العمل

عضــو المجلــس األعلــى للمــرأة العميــد منــى

لألمومــة والطفولــة الرئيــس األعلــى لمؤسســة

النســائي في اإلمارات ومبادراتها النوعية على

عبدالرحيــم؛ علــى متابعتهــا وإشــرافها علــى

التنميــة األســرية “أم اإلمــارات” ســمو الشــيخة

المســتويين العربــي والدولــي ،وهــو مــا يقــدم

المرشــحات فــي البرنامــج وحرصهــا علــى

فاطمــة بنــت مبارك .وفــي تصريح على هامش

صــورة متألقــة للمــرأة اإلماراتيــة وإســهاماتها

قيامهــن بدورهن على الوجــه األكمل والمتمثل

المشــاركة ،أثنــت األنصــاري علــى المشــاركة

الرفيعــة فــي تنميــة وطنهــا ،ويبعــث علــى

في تدريب المشــاركات في البرنامج بعد مرور

المتميزة للمرشــحات البحرينيات من منتســبي

اإلعجــاب والفخــر لما تحققــه ابنة اإلمارات من

فترة وجيزة على االنضمام له.

وزارة الداخليــة فــي هــذا البرنامــج األول مــن

منجزات حقيقية ومؤثرة.

يشــار إلــى أن برنامــج بنــاء وتطويــر قــدرات

نوعــه على مســتوى المنطقــة ،وإكمالهن بنجاح

وعلــى صعيــد التقــارب بين البلدين الشــقيقين،

المــرأة العربيــة فــي المجــال العســكري وحفــظ

 3أشــهر مــن التدريبات المكثفــة وبنتائج عالية
المســتوى ،مؤكــدة أن مثــل هــذه المشــاركات

نوعيا في
قالت األنصاري “نشــهد اليوم تطــورًا
ً

الســام ،تم تنظيمه بإشــراف من وزارة الدفاع

التعــاون بيــن مملكــة البحرين ودولــة اإلمارات

النوعيــة تفتــح المجــال أمام المــرأة البحرينية؛

فــي العديــد من المجاالت ،ويأتــي مجال تعزيز

بدولــة اإلمــارات وهيئــة األمــم المتحــدة للمرأة

لتنويــع مهاراتهــا والبنــاء علــى قدراتها ،كمجال

قــدرات المــرأة كقــوة لحفــظ الســام ،إضافــة

وضم البرنامج  134متدربة من  7دول عربية.

المشــاركة فــي عمليــات حفظ الســام ،وبالنظر

جديــدة فــي مجال العمل العســكري بالنظر إلى

وشــمل التدريــب االســتخدام الفعــال للســاح

كذلــك إلــى مســاهماتها العريقــة فــي القطــاع

مــا يتطلبــه هذا التخصص مــن حضور مطلوب

والقتــال في المناطــق المبنية وتطهير الخنادق

العســكري ،إذ كانــت األولــى خليجيــا فيــه منــذ

للمــرأة فيــه بالنظــر إلــى عراقــة مشــاركتها

وغير ذلك من األمور ،إضافة إلى إتقان مهارات

العام  ،1970وســاهمت بنقل خبراتها في نطاق

العســكرية والــدور الرائــد للدولتيــن فــي حفــظ

أســاس فــي حفــظ الســام وحــل النزاعــات،

العمل الشرطي النسائي ،مع تدرجها في العديد

السالم واألمن الدولي”.

وتأســيس شــبكات للتواصــل بيــن الخريجــات

من المناصب القيادية.

كمــا توجهــت األميــن العــام بشــكرها الخالــص

ونوهــت بالــدور الرائــد الــذي تتــواله ســمو

للمدير العام للشــرطة النسائية بوزارة الداخلية

لرفــع مســتويات التنســيق خــال عمليات نشــر
ً
مستقبل.
القوات األممية

اإلماراتيــة بالتعــاون مع االتحاد النســائي العام

