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يف حما�رضة اأقامها جمل�س الدوي مبنا�سبة يوم البحرينية

املارديني: املراأة ركن اأ�ضا�س يف نه�ضة الوطن
ق�����اس�����م: ت���م���ك���ي���ن ال���ب���ح���ري���ن���ي���ات ث����م����رة م�����ن ث����م����ار ال���ع���ه���د اإلص������اح������ي ل��ل��م��ل��ك

جمل�س الدوي: اأكدت الكاتبة والناقدة الأدبية 
جن���اح املارديني يف حما�رضة اأقامها جمل�س الدوي 
مبنا�س���بة يوم امل���راأة البحرينيه اأم�س ال�س���بت اأن 
امل���راأة البحرينية لطاملا �س���اندت الرجل ووقفت 
بج���واره يف نهو�س الأ�رضة نواة املجتمع، واأحد اأهم 
اأركان الوط���ن وذلك منذ اأيام الغو�س، ومع تطور 

البالد.
واأ�س���افت اأن �س���ورتها اليوم اأف�سل بكثري 
ا�س���تقالليتها وا�س���تحداث  عم���ا م�س���ى، حي���ث 
وظائ���ف جدي���دة تتنا�س���ب م���ع طبيع���ة الوقت، 
لفت���ة اإلى اأنه رغم الخت���الف املتباين يف تركيبة 
املراأة الف�س���يولوجيه، اإل اأنه���ا الأكرث قدرة على 
امت�ض���ا�ص ال�ض���غوط عن طريق جذب الطاقات 

ال�سلبية من حولها وحتويلها اإلى مكامن قوة.
وتقدم���ت بال�س���كر اجلزيل ل�س���يدة البحرين 
الأول���ى قرين���ة العاهل �س���احبة ال�س���مو امللكي 
الأمرية �س���بيكة بنت اإبراهم اآل خليفة ملا تقدمه 
م���ن جه���د ملمو����ص يف �ض���بيل تغي���ر ال�ض���ورة 
النمطية والقوالب الجتماعية التي قولبت املراأة 

عرب �سنني طوال. 
وتابع���ت املارديني اأن امل���راأة مكملة للرجل، 
وه���ي ن�ض���فه الآخ���ر، ومتطلب���ات احلي���اة حتتاج 
امل�س���اندة وامل�س���اعدة، داعي���ة لتطبي���ق منهاج 

ر�س���ولنا الأعظم يف تعاطيه مع حق���وق املراأة عن 
طري���ق التخاطب واحلوار وعدم العنف اللفظي اأو 
اجل�س���دي، فاإذا اأخذ الرجل بكف املراأة يوؤجر على 
ذلك، و�رضيعتنا الإ�س���المية منهاج ود�س���تور لكل 

زمان مكان. 
بدورها، اأكدت الكاتبة ال�ضحفية وع�ضو هيئة 
التدري����س بجامع���ة البحرين بثينة خليفة قا�س���م 

اأن امل���راأة البحرينية يف عهد امل�رضوع الإ�س���الحي 
جلاللة امللك نالت الكثري من مكانتها امل�ستحقة، 
وذلك وفق موؤ�رضات ع���دة اأثبتتها علمياً يف نيلها 
درجة املاج�ستري حول اأثر الإ�سالح ال�سيا�سي على 
متكني املراأة البحرينية يف ال�سنوات الع�رض الأولى 
من حكم جاللته، حيث تبواأت منا�س���ب عديدة يف 
مواقع �س���نع القرار يف اأكرث من جمال على �سعيد 

ال�سلطة الت�رضيعية، التنفيذية والق�سائية.
كما لفتت اإلى ا�س���تحداث اأجهزة وموؤ�س�سات 
حكومية وغري حكومية لعبت هي الأخرى دورها يف 
نهو�س املراأة البحرينية، اإذا يقف على راأ�س تلك 
املوؤ�س�س���ات جالل���ة امللك، باعتباره اأهم �س���مانة 
حلق���وق وحري���ات الأفراد، وق���د ن�ص الد�ض���تور 
يف مادت���ه 33، الفقرة ب على اأن���ه” يحمي امللك 
�رضعية احلكم و�س���يادة الد�ستور، والقانون يرعى 
حق���وق الأفراد والهيئات وحرياتهم”، وعليه فاإن 

حقوق املراأة م�ضانة من �ضون حقوق املواطنة. 
واأردف���ت قا�س���م اأن ال�س���لطة الت�رضيعي���ة يف 
مملك���ة البحري���ن خدمت امل���راأة البحريني���ة، اإذ ل 
اإذا  اإل  ميك���ن لأي قان���ون يف الب���اد اأن ي�ض���در 
اأقرته ال�س���لطات الت�رضيعية “جمل�س���ي ال�س���ورى 
والنواب”، و�س���دق عليه املل���ك، مبا فيها حقوق 
املواطن���ني العام���ة واخلا�س���ة، م�س���يدة بال���دور 
الكبري الذي لعبته املراأة البحرينية يف جلنة اإعداد 
ميثاق العمل الوطني، وتغيرها بع�ص الن�ضو�ص 

الد�ستورية املواكبة لكرامتها وكامل اأهليتها. 
واأ�ضارت قا�ضم يف �ضياق اآخر اإلى اأنه رغم ق�رص 
التجربة الدميقراطية التي عا�ضتها الباد مقارنة 
بالدميقراطي���ات العريقة، اإل اأن املراأة البحرينية 
والقوال���ب  الع���رف  تاب���و  اأن تك����رض  ا�س���تطاعت 

الجتماعي���ة واأن تق���دم اأمنوذجاً رائ���داً يف منطقة 
اخللي���ج العربي والدول العربي���ة، وذلك يف العام 
2010 حينما فازت فاطمة �سلمان يف النتخابات 
البلدي���ة يف مواجهة رجل بن�س���بة 52 % يف مقابل 
47 %، معت���ربة ذلك موؤ�رض مهم جداً على ن�س���ج 
عقلي���ة الناخب البحرين���ي، وعدم مفا�س���لته من 
منطلق النوع الجتماع���ي، واإمنا الكفاءة واملعيار 

هما الأ�سا�س من منظوره. 
ويف جممل حديثها، نوه���ت للعالقة الوطيدة 
التي تربط الإ�س���الح ال�سيا�س���ي بتمكني املراأة، 
ذلك ملا تعك�س���ه الأو�ساع ال�سيا�س���ية للمراأة من 
اأهمي���ه خا�س���ة؛ كونه���ا دال���ة م���ن دللت ارتقاء 
املجتمع ون�س���جه الد�ستوري وال�سيا�سي، وموؤ�رضاً 

نحو التفعيل الدميقراطي.
ونوهت اإل���ى اأن ق�س���ايا املراأه هي ق�س���ايا 
ن�س���الية بطبيعته���ا، والعمل من اأجله���ا يتطلب 
اأن يك���ون عم���اًل جماعي���اً عل���ى م�س���توى الدول���ة 
وموؤ�س�ساتها، ويلعب الإ�سالح ال�سيا�سي مبختلف 
براجمه واأدواته واآلياته دور مهم نحو تعزيز مكانة 
امل���راأة والدفع بها قدماً بخطى ثابتة، مع التاأكيد 
اأنه ما مل يكن للمراأة البحرينية ا�ستعداداً لأن تكون 
ما كانت، فالأ�س���ل ه���و طموح امل���راأة البحرينية 

وا�ستعدادها الفطري للتحدي واملجابهة.

“الدرا�ضات الق�ضائية” ينظم ور�ضة اأ�ض�س ال�ضياغة الت�رشيعية

مي بنت حممد تناق�س ترميم املعبد الهندي مع “جتار الثاتاي”

افتتاح م�رشوع “الهند ال�ضغرية يف البحرين” 19 دي�ضمرب
املنام���ة - هيئ���ة البحرين للثقاف���ة والآثار: ا�ضتقبل���ت رئي�ضة هيئة 
البحري���ن للثقافة والآث���ار ال�ضيخة مي بنت حممد اآل خليفة يف مكتبها 
اأم�س رئي�س جمعية جتار الثاتاي الهندو�س يف البحرين مانوج باهتيا 
بح�ضور ع���دد من اأع�ضاء اجلمعية، وذلك يف اإط���ار التعاون امل�ضرتك 
لإجن���اح م�رشوع “الهن���د ال�ضغ���رية يف البحرين” الذي يفت���ح اأبوابه 
ملواطن���ي، ومقيمي وزوار اململكة ي���وم 19 دي�ضمرب اجلاري يف �ضوق 

املنامة القدمية �ضمن احتفالت هيئة الثقافة بالأعياد الوطنية. 

واأكدت ال�سيخة مي بنت حممد اآل 
خليفة اأهمية م�رضوع “الهند ال�ضغرة 
يف البحري���ن”، وال���ذي �س���يفتح اآفاقاً 
جديداً م���ن التبادل الثق���ايف وما بني 
ح�سارتي اململكة والهند، م�سيفة اأن 
ه���ذا امل�رضوع ياأتي يف وقت حتتفي به 
املنامة بالرتاث هذا العام حتت �سعار 
وت�س���تعد ل�ستقبال  ثراوؤنا”،  “تراثنا 
العام املقب���ل بالعديد من املبادرات 
وامل�س���اريع الثقافية لتكون البحرين 
وجهة لل�س���ياحة الثقافية يف ظل خطة 

“البحرين وجهتك 2016”.
واأ�سارت اإلى اأن “الهند ال�ضغرة 
يف البحرين” �ستقدم الثقافة الهندية 
بعراقته���ا وجماله���ا وم���ا مييزها من 
اجتماعي���ة  فني���ة،  وتقالي���د  ع���ادات 
واقت�ضادية، م�ضيدة مب�ضاركة اجلالية 
الهندية يف حتقيق هذا املنجز الثقايف 

ال���ذي �س���يعزز ح�س���ور البحرين على 
اخلارطة الإقليمية والعاملية. 

وتطرق الجتماع اإلى عملية ترميم 
وجتدي���د املعبد الهن���دي يف املنامة، 
وال���ذي يحتفل خالل دي�س���مرب مبرور 
200 ع���ام عل���ى ت�س���ييده. و�س���يتم 
الحتف���اء به���ذه الذك���رى خ���الل يوم 
اإط���الق م����رضوع “الهند ال�ض���غرة يف 

البحرين”. 
و�سي�س���كل املعبد جزءاً من م�رضوع 
الهند ال�ض���غرة، اإ�ض���افة اإل���ى كونه 
موقعا ثقافيا �س���تعمل هيئة البحرين 
للثقاف���ة والآث���ار على اإ�س���افته على 
خارطة الن�سخة القادمة من جواز عبور 

ال�سياحة الثقافية. 
بدوره���م، توج���ه اأع�س���اء جمعي���ة 
جتار الثاتاي الهندو�س بال�س���كر اإلى 
هيئة البحرين للثقافة والآثار؛ لعملها 

الدائ���م عل���ى م���د ج�س���ور التوا�س���ل 
الإن�س���اين مع ال�س���عوب واحل�س���ارات 
الأخ���رى، موؤكدي���ن متان���ة العالق���ات 
وخ�ضو�ض���ا  الهندي���ة  البحريني���ة 
الثقافي���ة، والت���ي تع���ود اإل���ى عقود 

م�ست. 
يذكر اأن م�رضوع “الهند ال�ض���غرة 
يف البحري���ن” هو اأحد مب���ادرات هيئة 
لتك���ون  والآث���ار  للثقاف���ة  البحري���ن 
البحري���ن وجه���ة لل�س���ياحة الثقافية. 
وتق���وم فكرة امل����رضوع على م�س���احة 
عام���ة ومفتوح���ة يف اله���واء الطل���ق، 

ت�ضم من�ّضة للعرو�ص الفنّية وم�رصحا 
يتنا�سب واإقامة الأن�سطة والفعاليات 
املتنّوعة. اإ�سافة اإلى انت�سار جمموعة 
م���ن املتاج���ر بالطابع الهن���ّدي، حيث 
ميكن لل���زوار �رصاء املنتجات والهدايا 
اأ�س���ا�س  عل���ى  القائم���ة  التذكارّي���ة 
الثقاف���ة الهندّية. وتت�س���من “الهند 
ال�ض���غرة” اأي�س���ا خدم���ات متنوع���ة 
�س���ترثي التجربة ال�سياحية والثقافية 
للزائ���ر على كل الأ�س���عدة من مطاعم 
�س���ياحية  ج���ولت  �س���هرية،  هندي���ة 

وب�سائع اأ�سيلة.

املنامة- معهد الدرا�سات الق�سائية 
الدرا�س���ات  معه���د  نظ���م  والقانوني���ة: 
الق�س���ائية والقانونية ور�س���ة عمل حول 
اأ�ض����ص ال�ض���ياغة الت�رصيعية مبقر املعهد 
يف �س���احية ال�س���يف، حا�رض فيه���ا رئي�س 
هيئة الإفتاء والت�رضيع القانوين امل�ست�سار 
جمل����س  ورئي����س  البوعين���ني،  عب���داهلل 
الق�س���اء الأعلى ورئي����س حمكمة النق�س 

امل�رصية الأ�ضبق امل�ضت�ضار �رصي �ضيام.
قانوني���ا  وع���اًء  الور�س���ة  وقّدم���ت 
للم�ساركني حول ماهية الت�رضيع ومتييزه 
ع���ن القان���ون وبي���ان م���دارج الت�رضي���ع، 
فيم���ا  للد�ض���اتر  العام���ة  وال�ض���فات 
يتعل���ق بالعملي���ة الت�رضيعي���ة، واملعايري 
ومعاي���ر  الت�رصي���ع،  ل�ض���ناعية  احلاكم���ة 
�س���ياغة الت�رضيع، واإجراء تطبيقات تتعلق 

بتحديات الت�رصيع يف ع�رص العوملة.
ويف بداي���ة الفعالية، قّدم البوعينني 
نبذة ح���ول دور الهيئة يف تقدمي الفتوى 
والت�رضي���ع بالنظام الد�س���توري يف مملكة 
الور�س���ة.  مو�س���وع  واأهمي���ة  البحري���ن، 
وا�س���تعر�س تاري���خ اإن�س���اء الهيئة، حيث 
ت�س���كلت يف الع���ام 1970 جلن���ة قانونية 
مبجل�س الدول���ة مكلفة باإعداد و�س���ياغة 
واإب���داء  والأنظم���ة  القوان���ني  م�رضوع���ات 

واإعط���اء امل�س���ورة وغريه���ا، ويف  ال���راأي 
الع���ام 1972 ت�س���كلت دائ���رة ال�س���وؤون 
القانونية، واأحلقت مبجل�س الوزراء وحتت 
اإ����رضاف وزي���ر دول���ة، واأنيط���ت بالدائرة 
اخت�ضا�ض���ات جدي���دة مثل اإعداد �ض���يغ 
املعاه���دات والتفاق���ات الدولي���ة التي 
تربمها الدولة ومتثيل احلكومة ووزاراتها 
فيم���ا يرف���ع منه���ا اأو عليها من ق�س���ايا 
لدى املحاكم، ويف العام 2006 اأ�س���بحت 

الدائرة م�ستقلة؛ ل�سمان ال�ستقاللية لها 
يف اأداء واجبه���ا مبا يكفل لها احليادية يف 
مبا����رضة امله���ام املنوطة به���ا، ويف العام 
2010 ت�س���كلت هيئ���ة الت�رضي���ع والإفتاء 
القان���وين كهيئ���ة م�س���تقلة ذات طبيعة 

ق�ضائية تتمتع بال�ضخ�ضية العتبارية. 
واأكد امل�ست�سار اأن من اأهم متطلبات 
ال�ض���ياغة الت�رصيعية ال�ض���ليمة التاأكد من 
د�س���تورية الت�رضي���ع، وو�س���وح الت�رضي���ع 

وجتان����ص م�ض���طلحاته، واتف���اق الت�رصيع 
مع التفاقات الدولية، وا�ستيعاب اأ�س�س 
الت�رضي���ع املو�س���وعية، والن�س���جام ب���ني 
الت�رضيع���ات الوطنية، وجتنب ن�س���وء اآثار 

�سلبية عند تطبيق ت�رضيع معني.
من جهته، حتدث �سيام حول �رضورة 
توخ���ي الدق���ة القانوني���ة عن���د الب���دء يف 
�سياغة الت�رضيعات، وبحيث يجري مراعاة 
املبادئ القانونية والطالع الكايف لإعداد 
الت�رضي���ع؛ كون���ه ت�رضيعا متمم���ا ملنظومة 
قانونية م���ن الت�رضيعات الوطنية النافذة، 
ولي�س ت�رضيعا م�س���تقال يف البناء القانوين 

والتنظيم الد�ستوري للدولة.
واأك���د اأن م���ن ب���ني اأب���رز املعاي���ري 
احلاكم���ة ل�ض���ناعة الت�رصي���ع العم���ل على 
يف  اجل���رب  ولي����س  القن���اع،  ا�س���تهداف 
بلورت���ه، ومتحدث���ا ع���ن فاعلي���ة الت�رضيع 
وقابليته للتوازن بني امل�ض���الح املحمية 
و�ض���ائر امل�ض���الح العام���ة، ولفت���ا اإل���ى 
خ�ضو�ض���ية الت�رصيع���ات اجلنائية يف هذا 
ال�ض���دد مل���ا حتمله من �ض���وابط قانونية 
ترتبط بوج���ود ردع قان���وين للجناة، ومن 
اأجل ب�سط الأمن و�سمان ا�ستقرار النظام 

الجتماعي والقت�ضادي يف الباد.

• جانب من اللقاء	

“الرتبية” تعر�س برامج “اإجناز البحرين”

مدينة عي�س���ى- وزارة الرتبية والتعليم: يف اإطار اهتم���ام وزارة الرتبية والتعليم بتنمية 
و�ضقل �ضخ�ضية الطالب ومهاراته التي توؤهله خلو�ص �ضوق العمل، وت�ضجيًعا لطلبة املدار�ص 
اخلا�ض���ة للم�ض���اركة يف برامج موؤ�ض�ض���ة اإجناز البحرين لدورها يف تنمية �ضخ�ض���ياتهم، نّظمت 
اإدارة التعليم اخلا�س لقاًء تعريفيًّا باملوؤ�س�س���ة مع ممثلي 24 مدر�س���ة خا�سة، بح�سور مديرة 

الإدارة اأحالم العامر وعدد من امل�سوؤولني ب�”اإجناز البحرين” والوزارة. 
ومت خالل اللقاء التعريف باملوؤ�س�س���ة وبراجمه���ا وكيفية تطبيقها، كما قّدم اأحد الطالب 
ق�ض���ة جناحه يف احلياة العملية من خال تعاونه مع برامج املوؤ�ض�ضة، ويف نهاية اللقاء مت فتح 

املجال ملناق�سة اأف�سل ال�سبل من اأجل التطوير والتعاون مع املوؤ�س�سة. 
اجلدير بالذكر اأن موؤ�س�س���ة اإجناز البحرين هي موؤ�س�س���ة غري ربحية تاأ�س�ست عام 2005م، 
وت�ضعى اإلى اإلهام ال�ضباب البحريني للنجاح يف القت�ضاد العاملي، حيث ت�ضمل برامج املوؤ�ض�ضة 
عل���ى جمموعة من الربامج املتنوعة التي ت���درب الطلبة على الأمور املالية وامل�رصفية، مبا يف 
ذلك امليزانيات ال�ضخ�ض���ية، والدخار والتخطيط حلياتهم امل�ض���تقبلية و�ض���ولً اإلى حتقيق 
طموحاته���م املهني���ة، وتطوير روح الري���ادة لديهم، كما يتم التعرف عل���ى عدة مفاهيم مثل 

القت�ضاد واأخاقيات العمل، واخلدمات امل�رصفية والت�ضويق والأعمال التجارية. 

جناحي: ب�ضمات موؤثرة للمراأة يف الكثر من املوؤ�ض�ضات املالية 
جامعة البحرين تكّرم 100 م�رشفية بحرينية 

ال�ض���خر- جامع���ة البحري���ن: ق���ال رئي����ص جامع���ة 
البحري���ن اإبراهيم جناحي اإن امل���راأة امل�رصفية البحرينية 
ت�ض���ارك بفاعلي���ة يف القط���اع امل���ايل وامل����رصيف، وق���د 
ا�ض���تطاعت عدة م�رصفيات تبوء منا�ضب قيادية موؤثرة 

يف القطاع.
واأ�ساف “اإنَّ الكثر من هوؤلء امل�رصفيات تخرجن يف 
كلي���ة اإدارة الأعمال وكليات اأخرى عريقة باجلامعة التي 
رف���دت القطاع امل�رصيف بالك���وادر واملوؤهلني، ول تزال 

متار�س هذا الدور بكل اقتدار”.
ون���ّوه اإلى اأن “اإدارة اجلامع���ة ارتاأت اأن حتتفي بامل�رصفي���ات الاتي تخرجن 
فيها مبنا�ض���بة يوم املراأة البحرينية من خال اإقامة حفل تكرميي لهن بح�ض���ور 
�سيفة احلفل الرئي�س التنفيذي ل�رضكة الأوراق املالية وال�ستثمار )�سيكو( جنالء 

ال�ضراوي يوم غد الأربعاء يف احلرم اجلامعي بال�ضخر”.
واأعرب جناحي ع���ن اعتزازه بالطاقات امل�رصفية البحريني���ة، موؤكًدا اأن “هذه 
الطاق���ات اليوم تقود العم���ل امل�رصيف يف البحرين، ويف موؤ�ض�ض���ات مالية عدة يف 

املنطقة”.
ومن املقّرر اأن تكّرم خالل احلفل نحو 100 م�رصفية من خريجات اجلامعة ممن 
تبواأن منا�ضب قيادية يف القطاع املايل وامل�رصيف، بالإ�ضافة اإلى ع�ضوات الهيئة 
الأكادميية يف كلية اإدارة الأعمال، واملوظفات يف دائرة �ض���وؤون املالية واملوازنة 

باجلامعة. 
ا على الحتفال بيوم املراأة البحرينية من خالل تفعيل  وحتر�س اجلامعة �سنويًّ
�س���عارات وتطلعات املجل�س الأعلى للمراأة، وحر�س���ها على اللتزام بعمل كل ما 
يتعل���ق بتطوير املراأة ورقيه���ا عرفاًنا وتقديًرا لأكادميي���ات واإداريات كن مثالً 

لان�ضباط والعمل اجلاد.
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