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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

لدن  من  الملكي  األمر  وصدور  إلنطالقته  األولى  اللحظات  منذ 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه في 22 من أغسطس عام 2001م 
الملكي  السمو  صاحبة  برئاسة  للمرأة  األعلى  المجلس  بتأسيس 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ويتبع جاللته مباشرًة، ويعتبر 
المرأة،  بشئون  يتعلق  فيما  الرسمية  الجهات  جميع  لدى  المرجع 
المرأة  بمركز  المرتبطة  األمور  في  والبت  الرأي  إبداء  في  ويختص 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ 
رأيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك، وحقق المجلس األعلى نقلة 
ألربعة  الممتدة  مسيرته  طوال  البحرينية  المرأة  حياة  في  نوعية 
عشر عامًا، وشملت معظم نشاطات وفعاليات وبرامج المجلس 
جميع آثار الخطة الوطنية المتمثلة في: االستقرار األسري، وتكافؤ 
حيث  الخبرة،  وبيت  الحياة،  وجودة  الحياة،  مدى  والتعلم  الفرص، 
لم يكتف بإحداث األثر في الداخل، بل امتد ذلك للخارج من خالل 
البحرين  مملكة  اسم  رفعت  التي  اإلنجازات  من  العديد  تحقيق 
مسيرة  من  صفحات  تفرد  “رمضانيات”   .. الدولية  المحافل  في 

انجازات المجلس األعلى للمرأة منذ إنطالقته وتأسيسه ..

الركن الثاني من الحج
ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق” وَّ طواف اإلفاضة .. “َوْلَيطَّ

اإلفاضة  طواف  يشرع   .. اْلَعِتيِق”  ِباْلَبْيِت  ُفوا  وَّ “َوْلَيطَّ تعالى:  قال 
لحجاج بيت اهلل العتيق بعد وقوفهم بعرفة وإفاضتهم منها 
ومن مزدلفة، فإذا وصلوا إلى منى يوم النحر رموا جمرة العقبة 
وذبحوا هديهم، وحلقوا رءوسهم، ثم بعد ذلك يفيضون إلى 
مكة فيطوفون بالبيت العتيق طواف اإلفاضة ضحى يوم النحر، 
وهذه هي السنة في طواف اإلفاضة؛ ألنه هو الوقت الذي طاف 
اهلل  َرضَي  َعاِئَشَة  وَعْن  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  فيه 
َفأَفْضَنا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  بيِّ  النَّ َمَع  “َحَجْجَنا  َقاَلْت:  َعْنَها 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  ِبيُّ  النَّ فأراد  ُة  َصِفيَّ َفَحاَضْت  ْحِر  النَّ َيْوَم 
ُجُل ِمْن أْهِلِه”، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل إنََّها َحاِئٌض، فقاَل:  َما ُيِريُد الرَّ
“أَحاِبَسُتَنا ِهي؟” فقالوا: َيا َرُسوَل اهلل، إنََّها َقْد أَفاَضْت َيْوَم الَنْحِر. 
وسلم:  عليه  اهلل  صلى  ِبيُّ  النَّ َقاَل  لفظ:  وفي  “اْخُرُجوا”،  قال: 
“َفاْنِفِري”..  قال:  َنَعْم.  قيل:  ْحِر؟”  النَّ َيْوَم  أَطاَفْت  َحْلَقى،  “َعْقَرى 
ما هو طواف اإلفاضة؟  وما هي أحكامه؟ وما هي شروطه؟ .. 

تساؤالت تكشف عن اجابتها ”رمضانيات” ... ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

حقق قفزة شاملة ومتكاملة منذ صدور  األمر الملكي السامي بإنشاءه 
 المجلس األعلى للمرأة .. مسيرة انجازات متواصلة 

برئاسة األميرة سبيكة 
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فرضيته ثابتة بالسنة واإلجماع
طواف اإلفاضة .. الصدر والركن والفرض

تعريف اإلفاضة

اإلفاضة لغة، الزحف والدفع في السير بكثرة، وال يكون 
إال عن تفرق وجمع، وأصل اإلفاضة الصب فاستعيرت 
النحر،  يوم  اإلفاضة  طواف  ومنه  السير،  في  للدفع 

يفيض من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع.

 أسماء طواف اإلفاضة

منها:طواف  أسماء  بعدة  اإلفاضة  طواف  سمي 
اإلفاضة: وسمي بذلك ألنه يأتي بعد إفاضته من منى 
إلى مكة، وطواف الزيارة: وذلك ألن الحاج يأتي من منى 
لزيارة البيت، وال يقيم بمكة بل يرجع إلى منى، وسمي 
َدر: ألنه يفعل بعد الرجوع، والصدر  كذلك بطواف الصَّ
بطواف  سمي  كما  الوداع،  طواف  على  أيضًا  يطلق 
باعتبار  وذلك  الفرض:  وطواف  الركن،  وطواف  الواجب 

الحكم. 

حكم اإلفاضة

يصح  ال  الحج  أركان  من  ركن  اإلفاضة  طواف  ويعد 
الحج إال به، وال ينوب عنه شيء، وذلك لقوله تعالى “ُثمَّ 
ِباْلَبْيِت  ُفوا  وَّ َوْلَيطَّ ُنُذوَرُهْم  َوْلُيوُفوا  َتَفَثُهْم  ْلَيْقُضوا 
اْلَعِتيِق” -الحج -، وعن صفية بنت حيي، زوج النبي صلى 
اهلل  لرسول  ذلك  فذكرت  حاضت،  وسلم،  عليه  اهلل 
قالوا:  هي؟  “أحابستنا  فقال:  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 
إنها قد أفاضت، قال: فال إذا”، وفي رواية لمسلم: لما 
أراد النبي صلى اهلل عليه وسلم أن ينفر، إذا صفية على 

إنك  حلقي،  عقرى،  فقال:  حزينة.  كئيبة  خبائها  باب 
لحابستنا، ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: 

نعم. قال: فانفري.

شروط اإلفاضة

يشترط لطواف اإلفاضة شروط خاصة به سوى الشروط 
أن  هي:  الخاصة  الشروط  وهذه  للطواف،  العامة 
باإلحرام،  مسبوقًا  يكون  أن  فيشترط  اإلحرام،  يسبقه 
على  احتسابها  يتوقف  الحج  أعمال  جميع  ألن  وذلك 
بعرفة،  الوقوف  يسبقه  أن  يشترط  كذلك  اإلحرام، 
فيشترط أن يسبقه الوقوف بعرفة، فلو طاف لإلفاضة 
قبل الوقوف بعرفة ال يسقط به فرض الطواف، وذلك 
ُنُذوَرُهْم  َوْلُيوُفوا  َتَفَثُهْم  ْلَيْقُضوا  “ُثمَّ  تعالى  لقوله 
قضاء  يمكن  ال  أنه  والداللة  اْلَعِتيِق”،  ِباْلَبْيِت  ُفوا  وَّ َوْلَيطَّ
بالنذر إال بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة،  التفث والوفاء 
في  عنه  اهلل  رضي  جابر  فعن  السنة،  من  الدليل  أما 
عمله  حاكيًا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  حجة  صفة 
“ثم  والرمي:  بالمزدلفة  والمبيت  بعرفة  الوقوف  بعد 
إلى  فأفاض  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  ركب 
رسول  أن  عمر،  ابن  وعن  الظهر”،  بمكة  فصلى  البيت، 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم “أفاض يوم النحر، ثم رجع 
فصلى الظهر بمنى”، قال نافع: فكان ابن عمر يفيض 
أن  ويذكر  بمنى  الظهر  فيصلي  يرجع  ثم  النحر،  يوم 

النبي صلى اهلل عليه وسلم فعله.

وقت الطواف 

اختلف العلماء في تحديده على قولين، القول األول: 
النحر  ليلة  منتصف  بعد  اإلفاضة  طواف  وقت  أول  أن 
الشافعية،  مذهب  وهذا  قبله،  بعرفة  وقف  لمن 
أنه عن عائشة رضي  باز، واألدلة  ابن  والحنابلة، واختاره 
عليه  اهلل  صلى  النبي  “أرسل  قالت:  أنها  عنها  اهلل 
قبل  الجمرة  فرمت  النحر،  ليلة  سلمة  بأم  وسلم 
اليوم  اليوم  ذلك  وكان  فأفاضت،  مضت  ثم  الفجر 
الذي يكون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم - تعني 
عندها”، كذلك ما روى عن أسماء رضي اهلل عنها أنها 
نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلى، فصلت 
ساعة، ثم قالت: “يا بنى هل غاب القمر قلت ال. فصلت 
قالت:  نعم.  قلت:  القمر؟  غاب  هل  قالت  ثم  ساعة، 
ثم  الجمرة،  رمت  حتى  ومضينا  فارتحلنا،  فارتحلوا. 
رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتاه 
ما أرانا إال قد غلسنا. قالت: يا بنى، إن رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم أذن للظعن”. 

آخر وقت للطواف 

جميع  بل  فرضًا،  ألدائه  معين  حد  للطواف  وليس 
على  اإلجماع  نقل  وقد  إجماعًا،  وقته  والليالي  األيام 
فيه  اختلف  فقد  الواجب  وقته  وأما  قدامة،  ابن  ذلك 
أداؤه  يجب  األول:  القول  أقوال،  ثالثة  على  العلم  أهل 
في أيام النحر، فلو أخره حتى أداه بعدها صح، ووجب 
عليه دم جزاء تأخيره عنها، وهذا مذهب الحنفية، من 
الحج،  في  الذبح  على  الطواف  عطف  تعالى  اهلل  أن 
ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق”  وَّ فقال: َفُكُلوا ِمْنَها، ثم قال: “َوْلَيطَّ
الطواف  تأخير  فيكره  واحدا،  وقتهما  فكان  -الحج-، 
نسك  الطواف  أن  كما  بالدم،  وينجبر  النحر،  أيام  عن 
يفعل في الحج فكان آخره محدد؛ كالوقوف والرمي، 
فيجبر  وقته،  عن  الطواف  بتأخير  نقصانًا  أدخل  وأنه 
بدم كتأخير أركان الصالة، أما القول الثاني: يجب أداؤه 
قبل خروج شهر ذي الحجة، فإذا خرج لزمه دم، وهذا 
أَْشُهٌر  “اْلَحجُّ  تعالى:  لقوله  استنادا  المالكية،  مذهب 
الحج  أن  على  دليل  اآلية  وفي  -البقرة-،  ْعُلوَماٌت”  مَّ
وتأخير  عنها،  تأخيره  يجوز  ال  محددة  بأشهر  مؤقت 

الطواف إلى محرم، فعل للركن في غير أشهر الحج.

الشرب من ماء زمزم 

ويشرع الشرب من ماء زمزم والتضلع منه عند الفراغ 
من طواف اإلفاضة، وداللة ذلك أنه عن جابر رضي اهلل 
عنه: “أن النبي صلى اهلل عليه وسلم رمل ثالثة أشواط 
ثم  الحجر،  إلى  عاد  ثم  ركعتين،  وصلى  الحجر،  من 
ثم  رأسه،  على  وصبَّ  منها،  فشرب  زمزم  إلى  ذهب 
عبداهلل  بن  عباد  بن  يحيى  وعن  الركن”،  فاستلم  رجع 
عنه  اهلل  رضي  معاوية  حجَّ  “لما  قال:  أبيه  عن  الزبير  بن 
المقام  عند  وصلى  بالبيت،  طاف  فلما  معه،  حججنا 
فقال:  الصفا”،  إلى  خارج  وهو  بزمزم  مرَّ  ثم  ركعتين، 
فأتي  دلوًا،  منها  له  فنزع  غالم،  يا  دلوًا  منها  لي  “انزع 
يقول:  وهو  ورأسه،  وجهه  على  وصب  منه،  فشرب  به 

زمزم شفاء، وهي لما شرب له”. 

 - اْلَعِتيِق”  ِباْلَبْيِت  ُفوا  وَّ َوْلَيطَّ ُنُذوَرُهْم  َوْلُيوُفوا  َتَفَثُهْم  ْلَيْقُضوا  “ُثمَّ  قال اهلل تعالى: 
الحج -، وطواف اإلفاضة هو الركن الثاني من الحج وفرضيته ثابتة بالسنة واإلجماع، 
ووقته بعد طلوع فجر يوم النحر إلى آخر ذي الحجة، وال يجوز قبل رمي جمرة العقبة، 
ويجب الدم إذا أخر عن ذي الحجة، وعن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه في صفة حجة 
العقبة،  “أنه صلى اهلل عليه وسلم رمى جمرة  النبي صلى اهلل عليه وسلم وفيه: 
ثم انصرف إلى المنحر فنحر هديه، ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر”، وعن 
أفاض يوم  “أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما: 
النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى”، قال نافع: “فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم 
يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى اهلل عليه وسلم فعله”... “رمضانيات” 

تلقي الضوء على ثاني أركان الحج وشروطه وأحكامه..
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االنطالقة األولى 

حمد  الملك  الجاللة  صاحب  عن  السامي  األمر  وصدر 
حفظه  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
اهلل ورعاه رقم )44( 2001 بإنشاء المجلس األعلى للمرأة 
جميع  لدى  المرجع  ويعد   - مباشرًة  جاللته  يتبع   -
المرأة. ويختص  الرسمية فيما يتعلق بشئون  الجهات 
المرتبطة  األمور  في  والبت  الرأي  إبداء  في  المجلس 
بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى كافة 
رأيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار  الجهات الرسمية أخذ 

سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  وترأس  بذلك، 
البحرين،  مملكة  ملك  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 
الشخصيات  من  عضوة   16 من  يتكون  الذي  المجلس 
المرأة  شئون  في  الخبرة  وذوات  العامة  النسائية 
المجتمع  أطياف  كافة  ويمثلن  المختلفة،  واألنشطة 
البحريني. وبأمر ملكي تم تعيين أمين عام للمجلس 
البحرينية  للمرأة  تعيين  أول  ذلك  ويعد  وزير.  بدرجة 
بدرجة وزير على مستوى الدول الخليجية في عام 2001.

تنمية وتطوير 

السياسة  اقتراح  المجلس:  اختصاصات  أبرز  وشملت 
في  المرأة  شئون  وتطوير  تنمية  مجال  في  العامة 
وتمكين  والمدنية،  الدستورية  المجتمع  مؤسسات 
وإدماج  العامة  الحياة  في  دورها  أداء  من  المرأة 
مراعاة  مع  الشاملة  التنمية  برامج  في  جهودها 
وطنية  خطة  مشروع  ووضع  ضدها،  التمييز  عدم 
للنهوض بالمرأة، وحل المشكالت التي تواجهها في 
ميثاق  في  الواردة  المبادئ  وتفعيل  المجاالت،  كافة 
العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق 
مع  بالتعاون  وذلك  المناسبة،  اآلليات  ووضع  بالمرأة 
الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع 
العامة  السياسة  تنفيذ  وتقييم  ومتابعة  المدني، 
المجلس  لدى  يكون  بما  والتقدم  المرأة،  مجال  في 
في  المختصة  للجهات  ومالحظات  مقترحات  من 
التشريعات  بتعديل  االقتراحات  وتقديم  الشأن،  هذا 
الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات 

القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها 
على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات 
المرأة،  بأوضاع  للنهوض  الالزمة  والقرارات  القوانين 
والقرارات  واللوائح  القوانين  تطبيق  ومتابعة 
من  للتأكد  بالمرأة  الصلة  ذات  الدولية  واالتفاقيات 
المرأة ومتابعة  التمييز ضد  بما يحقق عدم  تنفيذها 
تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج 
اللجان  في  والمشاركة  بالمرأة،  الخاصة  الحكومية 
كل  في  الحكومة  تشكلها  التي  الرسمية  والهيئات 
أو غير مباشر،  المرأة بشكل مباشر  ما يتعلق بقضايا 
والمنظمات  المحافل  في  البحرينية  المرأة  وتمثيل 
والدخول  المرأة  بشئون  المعنية  والدولية  العربية 
من  مشتركة  وبرامج  تعاون  اتفاقيات  في  معها 
المجتمع  وتوعية  المجلس،  اختصاصات  ضمن 
خالل  من  وذلك  وواجباتها  وبحقوقها  المرأة  بدور 

استخدام اآلليات المناسبة.

االستراتيجية الوطنية 

للنهوض  الوطنية  االستراتيجية  مبادئ  وتضمنت 
ويعتبر   :)2004  -2001( اإلعداد  مرحلة  البحرينية:  بالمرأة 
المجلس األعلى للمرأة من المؤسسات الرسمية التي 
– 2004( على  عملت منذ الدورة األولى في الفترة )2001 

شهد المجتمع البحريني بتأسيس المجلس األعلى للمرأة قفزة نوعية تكللت بانجازات 
البحريني،  النسائي  العمل  صعيد  على  والميادين  المجاالت  من  الكثير  شملت  متوالية 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لدن  من  الملكي  األمر  صدر   2001 أغسطس   22 ففي 
األعلى  المجلس  بتأسيس  المفدى حفظه اهلل ورعاه  البالد  آل خليفة عاهل  بن عيسى 
للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ليمثل نقلة 
إذ تجسدت في  البالد،  النسائي في  العمل  تاريخ ومسيرة  نوعية وحضارية متميزة في 
رئيسة  المفدى  البالد  عاهل  قرينة  األولى  راعيتها  لتحقيقها  سعت  فكرة  اليوم  ذلك 
جاء  خليفة،  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  الشيخة  السمو  صاحبة  للمرأة  األعلى  المجلس 
ليضفي الطابع المؤسسي الرسمي المطلوب نحو تنظيم الجهود المتعلقة بالمرأة في 
أقرها  التي  األساسية  المبادئ  على  ترتكز  المجلس  يختطها  التي  فالسياسة  المملكة 
الدستور البحريني والقوانين الدولية الخاصة بالمرأة وهي امتداد مباشر لمنهج المشروع 
االنجازات  الضوء على مسيرة  تلقي  “رمضانيات”   .. المفدى  البالد  لجاللة ملك  اإلصالحي 

المتواصلة والمستمرة للمجلس األعلى المرأة منذ انطالقته األولى ... 

تشجيع وإبراز الطاقات والكفاءات 
المتميزة في مجال ريادة األعمال

حقق قفزة هائلة في أوضاع المرأة البحرينية برئاسة األميرة سبيكة 
المجلس األعلى للمرأة .. سجل حافل من االنجازات 

بمسيرة االصالح والتنمية 
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البحرينية  بالمرأة  للنهوض  وطنية  استراتيجية  وضع 
جميع  جهود  وتضافر  الفاعل  والتعاون  بالشراكة 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  الرسمية  المؤسسات 
المعنية بشئون المرأة، أما فيما يتعلق بإنشاء اللجان 
بإنشاء  لالستراتيجية  اإلعداد  مرحلة  فبدأت  الدائمة: 
من  ومختصين  ممثلين  تضم  متخصصة  لجان   )10(
والقطاع  الرسمية  والمؤسسات  الوزارات  جميع 
وممثلي  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الخاص 
المنظمات الدولية في البحرين، وكانت هي األساس 
للنهوض  الوطنية  االستراتيجية  محاور  وضع  في 
بالمرأة البحرينية، وفي سابقة تعتبر األولى من نوعها 
بالمرأة  للنهوض  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  تم 
المفدى  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  من  البحرينية 
بشئون  معنية  نوعية  استراتيجية  كأول  اهلل  حفظه 

المرأة تعتمد من رأس الدولة في الوطن العربي. 

خطة التنفيذ 

وعملت اللجان المتخصصة على تحويل االستراتيجية 
محاور  سبع  ضمت  تنفيذية  خطة  إلى  الوطنية 
االقتصادي،  التمكين  القرار،  )اتخاذ  وهي  رئيسية 
االستقرار األسري، المجتمع المدني، التعليم، الصحة، 
اعتمدها  التي  العهد  وثيقة  بمثابة  وكانت  البيئة( 
المجلس منهاج لعمله، وبدأ المجلس األعلى للمرأة 
محاور  على  ركزت  التي  أولوياته  تنفيذ  في  بالتدرج 
والتمكين  االقتصادي  والتمكين  األسري،  االستقرار 
التوعية  برامج  تنفيذ  جانب  إلى  للمرأة  السياسي 
المرحلة  تلك  وفي  االخرى،  المحاور  في  والتدريب 
التي تستدعي فيها ضرورة القيام بالعمل التنفيذي 
باشر المجلس األعلى للمرأة تنفيذ العديد من برامج 
من  المرأة  ومهارات  قدرات  لتنمية  والتدريب  التوعية 
جهة، واعتماد توقيع مذكرات التفاهم كونها اآللية 
والمؤسسات  الوزارات  مع  التعاون  لتفعيل  المناسبة 
أخرى،  جهة  من  الوطنية  الخطة  لتنفيذ  الرسمية 

التشجيعية  والجوائز  المبادرات  إطالق  جانب  إلى 
لدعم برامج تمكين المرأة في الوزارات والمؤسسات 
جائزة  وتعتبر  الخاص،  القطاع  ومؤسسات  الرسمية 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
المبادرات  إحدى  البحرينية  المرأة  لتمكين  خليفة  آل 
بما  الفرص  تكافؤ  مبدأ  دعم  صعيد  على  الرائدة 
تضمنته من معايير طموحة تحقق مبادئ التنافسية 
واالستدامة والمبدأ الدستوري الذي كفل حق المرأة 
التوفيق بين واجباتها االسرية وعملها في المجتمع.

أهداف الجائزة

الملكي  السمو  صاحبة  جائزة  أهداف  أهم  ومن 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة 
الحكومية  والمؤسسات  الوزارات  تشجيع  البحرينية: 
البحرينية  المرأة  وتمكين  دعم  على  والخاصة 
الوطنية،  التنمية  خطط  في  المرأة  وإدماج  العاملة، 
للمراكز  المرأة  تبوأ  في  المستويات  أعلى  وتحقيق 
الوزارات  والتزام  القرار،  وصنع  والتنفيذية  القيادية 
عدم  بسياسة  والخاصة  الحكومية  والمؤسسات 
التمييز ضد المرأة، ونجحت هذه الجائزة في تحقيق 
تم  ما  خالل  من  للمرأة  األعلى  المجلس  لعمل  األثر 
رصده من تزايد في نسبة المشاركة، وتقدم حضور 

المرأة في المراكز القيادية ومواقع صنع القرار.

تنفيذ االستراتيجية 

للمرأة  األعلى  المجلس  عمل  منهجية  أن  وحيث 
تقويم  أجل  من  المستمر  التقييم  على  تعتمد 
المرأة، وللقيام  مسيرة عمله لمواكبة تقدم حضور 
بدوره كجهة استشارية تابعة لجاللة الملك المفدى 
في شئون المرأة، قام المجلس بعملية تقييم لنتائج 
وتحليل  دراسة  خالل  من   2012 عام  في  الخطة،  هذه 
والوقوف  الواقع،  أرض  على  إنجازات  من  تحقق  ما 
برؤية  انطالقته  ليبدأ  والمعوقات  التحديات  أبرز  على 

آليات تعتمد الملكية الوطنية  أكثر طموحة تتضمن 
على  قائمة  مدروسة  منهجيات  وفق  لمفرداتها، 
إدماج  تضمن  وبصورة  التحالفات،  بناء  في  الشراكة 
على  وتعتمد  التنمية،  مسار  في  المرأة  احتياجات 

قياس األثر.

النهوض بالمرأة 

الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  سامية  وبمباركة 
الوطنية  الخطة  المفدى حفظه اهلل ورعاه، أطلقت 
تتضمن  التي   )2022  -2013( البحرينية  المرأة  لنهوض 
االستقرار  تحقيق  ضمان  إلى  تسعى  محاور  خمسة 
من  وتمكينها  العائلي،  الترابط  إطار  في  األسري 
في  التنافسية  المساهمة  على  القدرة  متطلبات 
الفرص،  تكافؤ  مبدأ  على  القائم  التنمية،  مسار 
لها  يحقق  بما  التنمية،  في  المرأة  احتياجات  وإدماج 
التميز في األداء واالرتقاء بخياراتها نحو جودة  فرص 
حياتها، والتعلم مدى الحياة، من خالل التكامل مع 
ليكون  المؤسسي  العمل  في  والحلفاء  الشركاء 
الوطني  الخبرة  بيت  بالتالي  للمرأة،  األعلى  المجلس 
من  المجلس  وأنتقل  المرأة،  شئون  في  المتخصص 
المرأة،  نهوض  مرحلة  إلى  بالمرأة  النهوض  مرحلة 
وبرؤية قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع 

تنافسي مستدام.

خطة 2014 

وتنفيذًا للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية تم 
مرحلة  تعتبر  حيث   ،2014 االستراتيجية  الخطة  اعتماد 
اإلدارية،  اإلجراءات  متضمنة  للتطبيق  أولى  انتقالية 
والتثقيفية  والتدريبية،  والتقييمية،  والتنظيمية، 
الالزمة لضمان حسن تنفيذ الخطة، بدءًا باالسترشاد 
ببرنامج عمل الحكومة والعمل على انتقاء البرامج / 
االستراتيجية  الخطة  المتسقة مع خطط  المشاريع 
لضمان الحصول على التأييد الالزم للتعاون والتشارك 
في تنفيذ الخطة الوطنية، حيث تليها مرحلتين كل 
منهما تستمر ألربع سنوات، وبذلك يتمكن المجلس 
متسق  نظام  وتفعيل  إيجاد  من  للمرأة  األعلى 

للمراقبة والتقييم.

 دعم وتعزيز روح العمل التطوعي 
لدى الشباب بالبحرين

 جوائز ومبادرات لدعم مركز 
البحرينية بمواقع صنع القرار
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إدماج المرأة 

المرأة،  احتياجات  إدماج  على  العمل  مرحلة  وبدأت 
المؤتمرات  بعقد  الفرص  تكافؤ  ثقافة  ونشر 
واعتماد  المفاهيم،  هذه  تبني  بهدف  والملتقيات 
في  المرأة  احتياجات  إدماج  لضمان  المناسبة  اآلليات 
المسار التنموي، وتم إطالق النموذج الوطني إلدماج 
في  التنمية  مسار  في  البحرينية  المرأة  احتياجات 
مستوى  على  الرائدة  اآلليات  أحد  باعتباره   ،2010 العام 
وهو  الفرص  تكافؤ  مبدأ  لتفعيل  العربي  الوطن 
نموذج محدد المحاور، وفي عام 2013 تم طرح تصور 
مطور للنموذج يتكون من أربعة محاور رئيسية وهي: 
األثر،  المعرفة، وقياس  وإدارة  والموازنات،  السياسات، 
وقد بدأ المجلس بتفعيل محور السياسات من خالل 
التالي: انشاء لجان وحدات تكافؤ الفرص: صدور قرار 
مجلس ديوان الخدمة المدنية عام 2013 بإنشاء لجان 
تكافؤ  “لجان  تسمى  الحكومية  الجهات  في  دائمة 
الفرص”، وتحديد رئاستها بما ال يقل عن درجة وكيل 
وزارة، واعتماد الموازنات المستجيبة الحتياجات المرأة:  
تعاميم  عدة  إصدار  على  المالية  وزارة  مع  الشراكة 
الحكومية  الجهات  مراعاة  خاللها  من  لتضمن 

لتطبيق الموازنة المستجيبة الحتياجات المرأة.  

آليات التفعيل

لمتابعة  الوطنية  اللجنة  بإنشاء  الملكي  االمر  وصدر 
في  المرأة  احتياجات  إلدماج  الوطني  النموذج  تنفيذ 
برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي 
إبراهيم آل خليفة حفظها اهلل،  االميرة سبيكة بنت 
المجلس  رئيسة  الملكي  السمو  صاحبة  قرار  وصدر 
المجلس  بين  تنسيقية  لجنة  بتشكيل  للمرأة  األعلى 
النموذج،  هذا  تنفيذ  لمتابعة  التشريعية  والسلطة 
التنمية  مجلس  مع  المباشر  التعاون  خالل  ومن 
االقتصادية استطاع المجلس إدماج الخطة الوطنية 
في برنامج عمل الحكومة لألعوام )2015 – 2018( الذي 
الفصل  في  النيابي  المجلس  قبل  من  اعتماده  تم 

التشريعي الرابع في يناير 2015. 

برامج تمكين المرأة

من:  كال  البحرينية  المرأة  تمكين  برامج  وتشمل 
األعلى  المجلس  وأطلق  االقتصادي:  التمكين 
من  لعدد  والتأهيل  التدريب  برامج  من  حزمة  للمرأة 
بالمهارات  المرأة  تزويد  إلى  تهدف  التي  المشاريع 
والتقنيات الالزمة لتكون قادرة على تأسيس أو إدارة 
ريادة األعمال  أو الدخول في مجال  مشاريع صغيرة 
عن  الباحثات  نسبة  تقليص  في  المساهمة  بهدف 

االقتصاد  في  مساهمتها  وزيادة  النساء  من  عمل 
تطوير  يلي:  ما  المشاريع  هذه  أبرز  ومن  الوطني، 
“توصيل”،  المواصالت  ومشروع  الضيافة،  مشروع 
الفورية،  الترجمة  ومشروع  األزياء،  تصميم  ومشروع 
تمكين  ومشروع  الفوتوغرافي،  التصوير  ومشروع 
ومشروع  واالتصال،  اإلعالم  صناعة  مجال  في  المرأة 
استخدام  على  البصرية  اإلعاقة  ذوات  تدريب 
األعلى  المجلس  واصل  كما  اآللي،  الحاسوب 
منظومة  الستكمال  الالزمة  الشراكات  عقد  للمرأة 
الخدمات  تقدم  مشاريع  بتوفير  االقتصادي  العمل 
االستشارية والتسهيالت الداعمة لتحقيق االستدامة 
في  والمتمثلة  للمرأة  االقتصادي  التمكين  لبرامج 
“ريادات”،  البحرينية  المرأة  قدرات  تنمية  التالي:مركز 
المتكاملة  االقتصادية  الحاضنات  يوفر  مركز  وهو 
واالستثمارية  اإلدارية  الخدمات  كافة  تقدم  التي 
للدخول  المرأة  إليها  تحتاج  التي  والفنية  والتدريبية 
في مجال ريادة األعمال، والمحفظة المالية لصاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
البحرينية،  للمرأة  التجاري  النشاط  وتمويل  لدعم 
وهي إحدى المبادرات التي تقدم القروض وخدمات 
بنك  قبل  من  وتدار  األعمال،  لرائدات  الميسر  التمويل 

اإلبداع للتمويل متناهي الصغر، وبدعم من تمكين.

االستقرار األسري

بوحدة  بدأ  الذي   - المرأة  دعم  مركز  إنشاء  ويأتي 
تلقي  مكاتب  مع  بالتنسيق  المرأة  شكاوى  لتلقي 
في  المملكة  محافظات  جميع  في  الشكاوى 
الخدمات  منظومة  بذلك  ليستكمل   -  2004 عام 
تقديمها  على  المجلس  عمل  التي  والتسهيالت 
احتياجات  لرصد  سعيه  إطار  في  البحرينية  للمرأة 
البحرينية  المرأة  شكاوى  استقبال  خالل  من  المرأة 
والمساهمة  بحريني،  من  المتزوجة  البحرينية  وغير 
العديد  عبر  مشاكل  من  يعترضهن  ما  حل  في 
حدود  في  وذلك  المتاحة  واآلليات  الوسائل  من 
الجهات  مع  وبالتنسيق  المجلس،  اختصاصات 
الخدمات  المرأة  دعم  مركز  ويقدم  المختصة. 
في  المجانية  القضائية  المساعدة  تقديم  التالية: 
والطالق  النفقة  قضايا  في  الشرعية،  القضايا 
المجانية  القضائية  المساعدة  وتوفير  والحضانة، 
العالقات  من  تنشأ  التي  المدنية  القضايا  في 
والقانونية  النوعية  االستشارات  وتقديم  الزوجية، 
المجانية للمرأة في المجاالت )الشرعية – المدنية – 
الجنائية – العمالية(، وتقديم الخدمات االجتماعية 
األسري،  والتوجيه  واإلرشاد  والعالجية  الوقائية 
لضمان  الطرفين  بين  الودية  االتفاقيات  وإعداد 
االمن،  الطالق  تسويات  وإعداد  األسرة،  استقرار 
والمهجورة  والمطلقة  األرملة  المرأة  ومساعدة 
الخدمات  على  الحصول  في  والمعيلة  الحاضنة 
ومعالجة  اإلسكان،  وزارة  مع  بالتنسيق  اإلسكانية 
مشاكل المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني 
الجنسية  على  أبنائها  حصول  عدم  على  المترتبة 
خالل  من  البحرينية  المرأة  قدرات  وبناء  البحرينية، 
المحاور   من  عدد  في  والتوعوية  التدريبية  البرامج 
االقتصادية والسياسية واألسرية، في سبيل تأهيلها 
وتزويدها بالمهارات والتقنيات الالزمة لتمكينها من 

أداء أدوارها في الحياة العامة.

 إنجازات متواصلة تستهدف 
النهوض بالمرأة البحرينية
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وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
ونادرة... مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار 
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من 

أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن، وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

من أرشيف الصحف البحرينية

العدد 7 رمضان 1372 السنة الرابعة

البعثة الدانمركية لآلثار

بعثة  البحرين  على  وفدت  تقريبًا  أشهر  ستة  منذ 
دانمركية بقصد التنقيب عن اآلثار الموجودة فيها 
وكانت البعثة مكونة من ثالثة أفراد هم العالمة 
األثري الدكتور جلوب رئيس البعثة وأستاذ البحوث 
الدانمركية، والمستمر  األثرية في جامعة اهواس 
آثار  متحف  في  المساعد  بيني  جيفري  توماس 
في  سابقا  والموظف  الدانمركي  التاريخ  قبل  ما 
مهندس  جبسن  والمستر  بالبحرين   P.c.l شركة 

البعثة. 

أن  آملة  وصولها  منذ  تعمل  البعثة  أخذت  وقد 
تجد شيئا تهتدي به إلى تاريخ البحرين القديم انها 
عن  والدالئل  الكافية  بالمعلومات  مزودة  تأت  لم 
معلوماتها  جميع  استقلت  وإنما  األثرية  األماكن 
والبحث  اإلستعالم  طريق  عن  البحرين  في 
والتنقيب وقد توصلت البعثة إلى عدة إكتشافات 
عن  للكشف  حسنة  بداية  اعتبارها  يمكن  اثرية 

تاريخ البحرين القديم. 

في  مسكونة  كانت  البحرين  أن  أكتشفت  فقد 
العصر الحجري، وإنها مرت فيه بفترة طويلة تمتد 

زهاء خمسة وثالثين ألف سنة ق.م. 

أن العصر الحجري ينقسم إلى ثالثة أدوار لكل دور 
االول  فالدور  الخاصة  وأثاره  وحضارته  مزاياه  منها 
العشرين  ألف  إلى  ق.م.  االربعين  االلف  من  يمتد 
أشكااًل  فيه  المستعملة  الحجرية  األدوات  وتتخذ 
الثاني  الحجري  والدور  بدائي  طور  عن  تم  بسيطة 
الخامس  األلف  إلى  ق.م.  العاشر  األلف  من  يمتد 

األدوات  صنع  في  التطور  أثر  ويظهر  تقريبًا.  ق.م. 
وضوحًا.  أكثر  ذلك  وغير  المدببة  كالسهام  الحجرية 
أن  إلى  أيضًا  تشير  المكتشفة  الحجرية  األدوات  وكل 
البحرين كانت تمر في فترات اإلنتقال من طور اإلعتماد 

على الصيد إلى طور اإلعتماد على الزراعة. 

العصر  في  البحرين  دخلت  الحجري  العصر  وبعد 
البرونزي وهو يمتد من األلف الخامس قبل الميالد إلى 
األلف األول قبل الميالد وقد وجدت آثار برونزية تدل على 
أن التجارة التي كانت قائمة منذ خمسة األلف سنة بين 
تمر  كانت  الرافدين  ووادي  السند  نهر  حوض  حضارت 
في  وجدت  التي  األختام  من  هذا  ظهر  وقد  بالبحرين 

البحرين فقد سبق اكتشاف مثيلها في العراق. 

وقد برهنت هذه المكتشفات على أنه كان في البحرين 
حضارة راقية في العصر البابلي والعصر الباراثيلي فيما 

بين سنة 300 ق.م. إلى السنة 300ق.م. 

وفي قرية )باربار ( وجدت البعثة على مقربة من قلعة 
)عجاج( بعض الصخور المقطوعة قطعًا هندسيًا جيدًا 
البعض،  ببعضها  موصلة  مربعة  أشكال  على  وهي 
في  بناية  أية  تفوق  بحيث  واإلبداع  الهندسة  من  وهي 

السابق والحاضر. 

ثالث  بني  قديم  لمعبد  إنها  على  )باربار(  بناية  وبدا 
برونزية  أدوات  عدة  فيها  وجدت  وقد  تقريبًا  مرات 
اآللهة  ألحد  اليدين  مكتوف  صغير  تمثال  منها 
األواني  بعض  ذلك  جانب  إلى  ووجدت  القديمة، 
لبخور  تستعمل  كانت  التي  المرمر  من  المصنوعة 

المعبد. 

وعلى بعد مسافة قصيرة من قلعة )عجاج( وجدت 
البعثة قبرًا مطليًا بالقاريق على عمق عشرين قدما 
مع  دفن  وقد  تقريبًا،  سنة  ألفي  إلى  عهده  يرجع 
لألكل  المستعملة  الفخارية  األواني  بعض  الميت 
والشرب وهذا يدل على أن سكان البحرين في ذلك 

العهد كانوا يعتقدون بالبعث بعد الموت. 

وعلى هيكل عظمي لجمل ظهر من طريقة عقرة 
إنه كان قد قدم قربانا للميت وقت دفنه.

وقد نقبت التالل الواقعة على طريق البديع فظهر 
معظم  ان  ومع  الباراثيلي  العهد  إلى  ترجع  إنها 
أكتشفت  وقد  سرقت  قد  المقابر  تلك  محتويات 
البعثة أيضًا بئرًا لمعبد قديم في عين )أم السجور( 
تمثالين  البئر  ذلك  عند  وجددت  الدراز  قرية  قرب 
لثورين قطع رأساهما وأطرافهما ومنذ عهد بعيد 
بعض  منها  الصغيرة  اآلثار  بعض  فيها  وجد  فقد 
وقد  للزينة  تستعمل  كانت  صغيرة  ذهبية  قطع 
التدمير  آثار  البئر  على  وظهرت  التالل  أحد  في  عثر 
المقصود وهذا ما يؤيد األسطورة العامية الشائعة 

بين سكان قرية الدراز. 

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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مجلس علي راشد األمين
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مجلس معالي الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة





ً مجانا
التــــأمــــــين

ً مجانا
التــــسجيـل

ً مجانا
ضمان ٥ سنوات

غير محدد الكيلومترات

ً مجانا
صيانة لمدة عام

خدمة المساعدة
على الطريق

 Suzuki,Bahrain
 @BahrainSuzuki 
 Suzuki_Bahrain

تواصل معنا
تليفون  (الخميس) : ١٧٢٥٢٦٠٢ - (سترة): ١٧٧٠٧٠٧٠ 

موبايل: ٦٦٣٣١٩٨٢ - ٣٩٨٢١٣٠٨١ - ٣٩٧١٨٠٤٩
automotive@jalal.com :بريد إلكتروني

أوقات الدوام في شهر رمضان: 
من ٨ صباحًا إلى ٢ ظهرًا ومن ٨:٣٠ مساًء إلى ١٠:٣٠ مساًء

سيل�يو

د.ب٣٤٥٠

ديزاير

٤٥٠٠ د.ب

سوفت

٤٤٠٠ د.ب

سياز

د.ب٤٨٥٠

جراند ڤيتارا

٧٢٥٠ د.ب

إس إكس فور

٥٢٠٠ د.ب

أرتيجا

د.ب٤٩٩٥
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ذكريات من �أيـام زمان

�سورة جوية مل�سجد املنارتني يف الثالثينيات �سوق الأربعاء يف ال�ستينيات

جزيرة اأم النع�سان عام 1965م �سرطي املرور يف ال�ستينيات
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 �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة مع اأع�ساء جمل�س املعارف وم�ستقبليهم عند و�سولهم اإىل مركز التدريب الفني، من اليمني 

 اإىل الي�سار: م�سرت ديف مالوين، م�سرت ماك نايت، ال�سيخ عطية اهلل بن عبد الرحمن اآل خليفة، م�سرت غوردون، م�سرت فريج�سون، م�سرت ليب، 

ال�سيد حممد جالل، ال�سيخ خالد بن حممد اآل خليفة، ال�سيد �سادق البحارنة، م�سرت جيفر�سون، ال�سيد عبد اهلل ال�سروقي، ال�سيد اأحمد العمران

�سوق اخل�سار يف اخلم�سينياتم�سجد الفا�سل يف اخلم�سينيات

مبنى اإدارة الرتبية والتعليم يف ال�ستينياتر�س املبيدات عام 1953م



ASX

6,999 د.ب*

باجيرو

9,999 د.ب*

آوتالندر

7,699 د.ب* 4,999 د.ب*

 Ex النسر



أنواع  من  نوع  يسببه  مرض  هو  “بوشنيتر”  الجدري  مرض  أن  أختر  ماجد  الدكتور  أكد 
فصل  بداية  مطلع  في  دائمًا  وينتشر  زوستر،  فريسيال  بفيروس  تسمى  الفيروسات 
الصيف، ومن أعراضه أنه عادًة ما يبدأ بارتفاع في درجة حرارة الجسم والحمى وألم 
مكان  في  وبثور  حرار  يظهر  يومين  أو  يوم  بعد  ثم  والكحة  الزكام  مع  الحلق  في 
معين من الجسم وتكون حمراء اللون مع وجود حكة شديدة خصوصًا في البداية 
وتكون متقرحة ومن ثم ينتشر في جميع الجسم، ثم بعد يومين تقريبًا تنفجر هذه 

التقرحات ويظهر منها سائل.

وأشار د. ماجد إلى أن معظم الحاالت تكون لدى األطفال وصغار السن وهو معدي 
الهواء  ذرات  طريق  عن  السليم  للشخص  المصاب  الشخص  من  ينتقل  أنه  حيث 
والتنفس والعطاس والكحة، وكذلك ينتقل المرض عن طريق لمس سائل التقرحات 

من الشخص المصاب.

ونوه إلى أنه في هذه الفترة يجب عزل المريض عن األشخاص السليمين أو الذين لم 
يصيبهم المرض بعد حتى ال يتم نشر العدوى، ويجب أن يرتاح المريض ويشرب الكثير 

من السوائل، ويستمر المرض لمدة 10 أيام حتى يتشافى المريض من ذلك المرض.

الجدري يصاب  اإليجابية، فإن مرض  الناحية  إنه من  السياق نفسه، قال د. ماجد  وفي 
به الشخص لمرة واحدة في حياته فقط، حيث يستمد الجسم مناعة طبيعية لصد 
المرض، وكذلك تم مؤخرًا استحداث تطعيم لتفادي اإلصابة بمرض الجدري وحمايته 
منه وهو موجود في المراكز الصحية ويتم تطعيم الطفل به على مرحلتين في عمر 
الثالث سنوات ولم يأخذ هذا  الثالث سنوات ألول مرة، فإذا تجاوز الطفل  السنة وعمر 
التطعيم فإنه يتم تطعيمه بإبرتين بعد ثالث شهور، أما إذا كان عمر الطفل 13 سنة 

فإنه يتم تطعيمه بإبرتين أيضًا ولكن على 6 دفعات.

المرض  من  الوقاية  طرق  أهم  بأن  ماجد  د.  أفاد  المرض،  من  الوقاية  طرق  أبرز  وحول 
فيجب غسل اليدين أثناء مخالطة المريض وكذلك عزل المريض داخل المنزل وعدم 
الخروج به واختالطه مع األشخاص السليمين وتجنب األماكن العامة، كما يجب أخذ 
الطفل المصاب للطبيب في أول يوم يصاب بالحمى ليقوم الطبيب بإعطائه األدوية 

الالزمة لتخفيف الحمى وصد الفيروس.

حذر من عدم مراعاة عزل المريض داخل المنزل 

د. ماجد أختر: الجدري “بوشنيتر” يسبب ألم في 

الحلق وكحة وزكام وينتشر صيفًا



www.bapco.net

�أكرث  �إذ مت بنا�ؤه منذ  �أقدم �جلو�مع يف �لبحرين  م�ضجد �لفا�ضل يعترب من 

من 200 عام، �يقع يف حي )فريج( �لفا�ضل ب�ضارع �لتجار. �قد بني يف بادئ 

�لأمر من �ضعف �لنخيل ثم �لطني ثم �حلجارة كما ُجدد عدة مر�ت �إىل �أن 

��ضل �إىل ��ضعه �حلايل. �يتميز جامع �لفا�ضل حاليا بجمال معماري مميز، 

�إذ يجمع بني عدة طرز معمارية �إ�ضالمية يف زخرفته – 1954

بابكو تهنئكم بحلول الشهر الفضيل
وكل عام وأنتم بخير
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