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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

قدم المجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة شـــؤون الشباب 
والرياضـــة سلســـلة من المحاضرات التثقيفيـــة االفتراضية عن 
أساســـات االســـتقرار األســـري للمقبليـــن على الزواج، بمشـــاركة 

نحو 25 من المنتسبين للمراكز الشبابية التابعة للوزارة.
وقـــدم المحاضـــرات مجموعـــة مـــن المختصيـــن فـــي المجـــال 
االجتماعي واألسري والقانوني في مركز دعم المرأة بالمجلس 
األعلـــى للمـــرأة، إذ جـــرى اســـتعراض أبـــرز الجوانـــب األســـرية 
والقانونية بهدف توعية المقبلين على الزواج وتهيئتهم نفسًيا 
واجتماعًيا للحفاظ على اســـتقرار األســـرة وللوصول إلى حياة 

آمنة مستقرة.
وتضمنـــت المحاضرات تعريفـــا عاما باإلطـــار الموحد لخدمات 
اإلرشـــاد والتوعيـــة األســـرية الـــذي أطلقـــه المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة نهايـــة العام 2019 تحت شـــعار “تعزيز الترابط األســـري 
كمدخل لالستقرار المجتمعي”، بهدف تطوير الخدمات وتعزيز 

المفاهيم الداعمة لزيادة الترابط واالستقرار األسري.
كمـــا جـــرى تعريـــف المشـــاركين باختصاصات المجلـــس األعلى 
للمـــرأة والخدمـــات التـــي يقدمها مركز دعم المـــرأة، إضافة إلى 
تأكيد أهمية االســـتعداد النفسي لالرتباط، ومحددات االختيار 
الزواجـــي الصحيـــح، وأبـــرز حقـــوق وواجبـــات األبنـــاء اتجـــاه 
األســـرة، وعـــرض معلومـــات توعويـــة عن أبـــرز مصـــادر الدخل 

واالدخار ومفاهيم تعزيز ثقافة المال في األسرة.
وفـــي محاضرة أخرى، جرى اســـتعراض مراحـــل إصدار قانون 
األســـرة، وأبـــرز الحقـــوق وااللتزامـــات بيـــن الزوجيـــن وحقوق 
األبنـــاء الـــواردة في هـــذا القانـــون، إضافة إلى أبـــرز التعريفات 

الواردة في قانون الحماية من العنف األسري.
وتطرقـــت المحاضرات أيًضا إلى كيفية ضمان الصفة القانونية 
الســـليمة للـــزواج، وآلية إثبات الحقـــوق المادية بيـــن الزوجين 
فـــي ظل وجود العالقـــة الزوجية، إضافة إلى أهـــم بنود قانون 

الضمان االجتماعي وتأهيل وتشغيل المعاقين.

سلسلة محاضرات موجهة 
للمقبلين على الزواج

اربح اآلن أكبر الجوائز  
مع حصادي 

تمتد الحملة الترويجية خالل الفترة من فبراير ٢٠٢١ ولغاية يناير ٢٠٢٢. لن تكون هناك جائزة شهرية خالل السحوبات على الجوائز ربع السنوية. سيتم إدراج جميع عمالء البنك األهلي 
المتحد ش.م.ب المؤهلين للدخول في السحوبات على الجوائز. تتم تغطية االيداعات لدى البنك األهلي المتحد ش.م.ب في المملكة تحت الالئحة التنظيمية لحماية الودائع 

والحسابات االستثمارية غير المقيدة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وفقًا للقرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٠. تطبق الشروط واألحكام. 

السحب القادم على مليون دوالر أمريكي بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢١.  

سارع باإليداع قبل ١٢ أبريل ٢٠٢١. 

استثمر اليوم  
في برنامج  

حصادي 

مع حديث اإلنجازات والتحديات والطموحات
Û  سيظل اللقاء الصحافي الذي أجراه مؤخًرا صاحب

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهــد رئيــس الوزراء حفظه هللا ورعاه مع رؤســاء 
تحرير الصحف المحلية؛ تتردد أصداؤه في عقول 
وأفئــدة البحرينييــن وتمــس أحاسيســهم وصميــم 

وجدانهم.
Û  ،لقد كان حديث سموه في ذلك اللقاء شاماًل جامًعا

توقــف فيــه عند الكثيــر من ثوابــت مرتكزاتنا، ومر 
مــن خاللــه علــى معظــم محطــات العمــل الوطنــي، 
وتضمــن تحديًدا ألولويات العمل الحكومي، وتميز 
بالصراحة والشجاعة والثقة بالنفس، وكان المحور 
األساســي فيــه هــو المواطــن الــذي أكد ســموه بأنه 
سيبقى الثروة الحقيقية للوطن وهو هدف التنمية 

وأداتها.
Û  لقد أشــعل حديث ســموه حملة واسعة من التفاعل

الكثيــف بيــن الشــباب خاصــة، ومن خــالل القنوات 
التواصــل  اإلعالميــة ومختلــف منصــات ووســائل 
األول  الصحافــي  اللقــاء  كان  فقــد  االجتماعــي، 
مــن نوعــه منــذ تولــي ســموه المســؤولية الكاملــة 
لرئاســة الحكومة، وتجلت فيه الكثير من الرســائل 
والمضاميــن، توزعــت بدورها على محــاور عديدة، 
وكانت موجهة لترســيخ القيم والمبادئ األساســية 
التي تتحلى بها األسرة البحرينية، والتي يأتي على 
رأســها قيــم المحبــة والتآخي، والتعايــش والعدالة، 
الــرأي  وحريــة  والتعدديــة،  االختــالف  وثقافــة 
والتعبير، وتنوع النسيج االجتماعي، واحترام دور 

المؤسسات في دولة القانون.
Û  ،لقد كان الحديث الصحافي، في صياغته المتناسقة

ولمــا احتــواه مــن مضامين ورســائل، طرًحــا مفعًما 
بالطموحــات الوطنيــة واآلمــال والتطلعــات، وصار 
بمثابة الخارطة لطريقنا، وبرنامج عمل لنا مرتكزاته 
األساسية االعتماد على الكوادر والطاقات الوطنية 
مخــزون  فــي  التفريــط  دون  الشــابة،  والكفــاءات 
التــي  الناضجــة  للكــوادر  الدرايــة  الخبــرة ورصيــد 
أعطت وتفانت في خدمة الوطن؛ إنه طريقنا على 
دروب األمــل والعمــل والتفاؤل، ومبعًثــا لطمأنينتنا 
وتعزيزا للثقة في أنفسنا لكي نتمكن من االستمرار 
فــي مواجهــة التحديــات واالســتفادة مــن الفــرص 
واإلمكانيــات المتاحــة، انه الطريق الذي ســنواصل 
الســير علــى هديــه تحــت قيــادة صاحــب الجاللــة 
الملــك المفــدى حفظــه هللا ورعاه، فقــد تمكنا حتى 
اآلن، وبفضــل قيادتــه، من التصــدي لكل التحديات 

والعقبات وتخطيها، وتجاوز كل المطبات، واجتياز 
التســلح  المنعطفــات وعبورهــا، ومــا علينــا إال  كل 

بالعزيمة والثقة واإلحساس بالطمأنينة واألمان.
Û  إن ما تضمنه حديث ســموه الشــامل أصبح يشــكل

وثيقــة مرجعيــة رديفــة للرؤيــة المســتقبلية للعــام 
2030، التي أصبحت بدورها أكثر وضوًحا وتبلوًرا 
وعمقــا بعــد ســنوات مــن متابعــة وعطــاء ســموه، 
واقتــدار  ودرايــة  كفــاءة وحكمــة  مــن  أثبتــه  ومــا 
تجلــت أبرز مالمحها ومعالمهــا في قيادته لـ “فريق 
البحرين” ووقوفه في الصف األمامي إلدارة العمل 
وااللتــزام  الحــرص  فــي  القــدوة  الحكومــي، وكان 

والجدية والتفاني.
Û  إن األمم والشعوب تحتاج بين الفينة واألخرى الى  

وقفــة وطنيــة للمراجعــة والمحاســبة والتأمل، يتم 
فيهــا تجديــد العزائــم لمواجهة التحديــات، وتعزيز 
الثقــة، وإيقــاد روح األمــل والتفــاؤل، واســتنهاض 
مكامــن اإلبــداع واإللهام، وحقــن المجتمع بجرعات 
من خصائص اإلقدام والحماس، نعم كنا في حاجة 
إلــى وقفــة للنظــر إلى ما حققنــاه فــي الماضي بكل 

فخــر واعتــزاز، وإلــى مــا نحققــه اآلن فــي حاضرنــا 
بــكل غيــرة وحــرص، ومــا نتطلــع إلــى تحقيقــه في 
المســتقبل بــكل ثقــة وعزيمــة وتصميــم، لقــد كان 
اللقــاء الصحافــي الــذي ُأجــري مــع صاحــب الســمو 
الملكــي ولــي العهــد رئيس الــوزراء الموقر هو الذي 
وفــر الفرصــة لنــا لتلــك الوقفــة التــي كنا فــي أمس 
الحاجــة إليها في هذه األيــام، التي يمر فيها وطننا 
العزيــز بواحــدة من أهم وأدق محطاته على دروب 
ومعــارج النمــو واالرتقــاء، مؤمنيــن بما قاله ســموه 

بأن طريق النجاح طويل وشاق.
Û  لقد أكد سموه أيًضا في اللقاء الصحافي أن التنمية

االقتصادية تأتي على قمة أولويات الحكومة، وأن 
مســاندة ودعــم القطــاع الخاص يأخذ حيًزا واســًعا 
مــن اهتمــام الدولــة، ضمــن فلســفة االقتصــاد الحــر 
ونهــج التخطيــط االســتراتيجي، وفــي إطــار رؤية 
2030، مــع االســتمرار وااللتــزام بسياســة االنفتــاح 
االقتصــادي، وتوفير بيئة تنافســية، وتطوير األداء 
الحكومــي وضمــان جــودة الخدمــات التــي تقدمها 
القطــاع  لتطلعــات  تســتجيب  بحيــث  الحكومــة 

الخاص وتوقعات المواطنين.
Û  قلنــا إن حديــث ســموه تضمــن الكثيــر من الرســائل

والمضاميــن والدعــوات؛ وهــو ما يضع علــى كاهلنا 
جميًعــا  أمانة ومســؤولية االســتجابة والتفاعل مع 
هــذه الدعــوات والرســائل، وأن نعاهــد ســموه بــأن 
نكون أشد غيرة وأشد حرصا على الحفاظ وصون 
كل ما حققناه في الماضي من منجزات ومكتسبات، 
ونكــون أقــوى وأصلب عزًمــا وتصميمــا لتجنيد كل 
طاقاتنــا وإمكانياتنــا لتحقيــق مــا هــو ملقــى علــى 
عاتقنــا مــن مســؤوليات والتزامــات الحاضــر، وأن 
ننظــر ونتطلــع بكل ثقــة وتفاؤل إلى مســتقبل أكثر 
إشراًقا. إن إدراك ذلك يتطلب منا جميًعا المساهمة 
الفاعلــة فــي تحقيــق األهــداف المبتغــاة، وتظافــر 
الجهود والتعــاون لتحقيق التطلعات، وما يحتاجه 
ذلــك مــن حــرص علــى الحفــاظ علــى بيئــة األمــن 
واألمان واالســتقرار، وحماية ســياج الوطن من أي 
عبــث أو تدخــل خارجي، ورص الصفــوف للوقوف 
خلــف قيادتنا متالحميــن متكاتفين متعاونين بكل 

إخالص ووالء.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة


