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نواب �سيتقدمون باقرتاحات وت�رشيعات قريًبا... بوح�سن لـ “$”:

ل�سمان اإ�سهام الوزارات بدعم العمل اخلريي

واأ�ساف اأنهم �سيدر�سون التقدم 
مبجموعة اقرتاحـــات برغبة وتعديالت 
ت�رشيعيـــة مـــن اأجـــل �ســـمان اإ�ســـهام 
اجلهـــات احلكومية يف تقـــدمي الدعم 

للعمل اخلريي ب�سكل عام.
واأ�ســـار اإلى اأن املوؤ�س�سة اخلريية 
اإجنازاتهـــا  يف  ت�ســـّدرت  امللكيـــة 
العطائية اخلريية املركـــز الأول على 
واملركـــز  العربيـــة  الـــدول  م�ســـتوى 

الثالث ع�رش عامليًّا بعام 2015.
ولفت اإلى اأن املوؤ�س�ســـة اخلريية 
امللكية تقدم اإجنازات واأعمال خريية 
مل�ســـاعدة ال�ســـعوب بخارج البحرين، 

اإ�سافة لأعمالها اخلريية يف البحرين.
وذكـــر اأن جمل�ـــس النـــواب علـــى 
توا�ســـل دائـــم مـــع جميع موؤ�س�ســـات 

املجتمع املدين.
ولفـــت اخلـــر الر�ســـمي املعّمـــم 
مـــن املوؤ�س�ســـة اخلرييـــة امللكية اإلى 

ا�ســـتقبال الأمـــن العـــام للموؤ�س�ســـة 
اخلرييـــة امللكية م�ســـطفى ال�ســـيد، 
النواب جمال بوح�سن، غازي اآل رحمة، 
حمد الدو�رشي وعي�سى الرتكي، وذلك 
مبكتبه يف املوؤ�س�ســـة اخلريية امللكية 

ب�ساحية ال�سيف.
اإجنازات املوؤ�س�سة  

ويف بداية اللقاء، رّحب م�ســـطفى 
ال�سيد باأع�ســـاء جمل�س النواب، وقّدم 
لهم نبذة عن تاريخ املوؤ�س�ســـة وعدد 
الأيتام والأرامـــل املكفولن من قبل 

جاللة امللك.
وذكر الفئات امل�ستفيدة من عمل 
املوؤ�س�ســـة واأنواع الرعاية التي تقّدم 
لهـــم يف �ســـبيل امل�ســـاهمة يف تربية 
الأبناء والرتقاء مب�ستوياتهم العلمية 
والجتماعية وامل�ساريع التنموية التي 
تنفذها املوؤ�س�ســـة يف جمالت الرعاية 
وامل�ســـاعدات اخلارجية التي قدمتها 

للدول ال�ســـقيقة وال�ســـديقة بتوجيه 
للموؤ�س�ســـة  الفخـــري  الرئي�ـــس  مـــن 
اخلريية امللكية امللك حمد، وبقيادة 

ال�سيخ نا�رش بن حمد اآل خليفة.
 تعاون اجلهات 

وخـــالل اللقـــاء، اأعـــرب الأع�ســـاء 
عـــن اعتزازهم بالتوجيهات ال�ســـامية 
لعاهـــل البـــالد يف الرعايـــة امللكيـــة 
لالأيتـــام والأرامـــل وجهـــود البحريـــن 
قيـــادة وحكومـــة و�ســـعًبا، يف مـــد يد 
يف  للمت�رشريـــن  وامل�ســـاعدة  العـــون 

خمتلف دول العامل وتقدمي امل�ساريع 
التنموية. 

وثّمـــن الأع�ســـاء اإجنـــازات عاهل 
البـــالد بـــاأن يجزيـــه اهلل عـــن اأعمالـــه 

اخلريية والإن�سانية خري اجلزاء.
واأكدوا اأن الإجنازات ت�رشّف اجلميع 
وتعّززهم بامل�ساهمة يف العمل اخلريي 
والإن�ســـاين الذي تقوم به املوؤ�س�ســـة 
اخلرييـــة امللكية والتـــي تعود باخلري 

على البحرين و�سعبها.
زيارة ودية 

وقال النائب بوح�ســـن “اإن لقاءنا 
للموؤ�س�ســـة اخلرييـــة امللكيـــة عبـــارة 
عـــن زيارة ودية لتعزيز التوا�ســـل مع 

املوؤ�س�سات الأهلية”.
وذكر اأنه مت خالل الجتماع تبادل 
وجهـــات النظـــر بـــن اأع�ســـاء جمل�س 
النـــواب واأمن املوؤ�س�ســـة م�ســـطفي 

ال�سيد.
ويف ختـــام اللقـــاء، اأعرب ال�ســـيد 
عـــن تقديره ملا يقدمه جمل�س النواب 
من دعم وم�ســـاندة للمواطنن والدور 
املهـــم الذي يقوم الأع�ســـاء من عمل 
خريي جتاه م�ساندة الأعمال اخلريية. 

ق���ال النائب جم���ال بوح�سن ل�”الب���اد” اإن املوؤ�س�سة اخلريية امللكية 
اقرتح���ت على جمموعة نيابية التق���دم باقرتاحات وت�رشيعات لتعزيز 

م�ساركة الوزارات واجلهات احلكومية يف العمل اخلريي.

مروة خمي�س  $

• جمال بوح�سن	

“اخلريية” تعالج 1078 وتوفر 252 بعثة بجامعة البحرين
اأ�ســـارت املوؤ�س�ســـة امللكية اخلريية اإلى اأنها تقّدم منـــذ 14 عاًما كافة 

اأنواع الرعاية ال�ساملة واملتميزة لالأيتام والأرامل.
ولفتت اإح�سائية املوؤ�س�سة لعام 2015 اإلى اأن حوايل 252 طالًبا وطالبة 
يدر�ســـون ببعثة جامعية يف جامعات البحرين. كما ان�ســـم 121 طالًبا وطالبة 
للدرا�ســـة يف الرو�ســـات واملدار�س اخلا�ســـة ببعثة درا�ســـية من املوؤ�س�سة. 
واأردفـــت املوؤ�س�ســـة اأنها تقدم م�ســـاعدة حلوايل 430 يتيًمـــا على التكيف 

الإيجابي مع ظروف الفقد وم�ســـاندتهم يف تذليل ال�سعوبات وال�سغوطات 
النف�سية.

واأ�ســـافت اأنها وّفرت لـ1078 م�ستفيًدا من خدمات عالجية وا�ست�سارية 
مب�ست�ســـفيات ومراكـــز خا�ســـة، مت التعاقـــد معها لتقدمي خدمـــات جمانية 
لالأيتـــام والأرامـــل، وتوفـــري بع�ـــس الأجهـــزة واملعـــدات الطبية مـــن قبل 

�سيدليات اأو مراكز طبية.

يف حما�رشة اأقامتها “جود”... قا�سم: 

بقاء الأنظمة ال�سيا�سية العربية مرتبط باحتادها
املنامـــة - جمعيـــة جـــود: اأقامت 
جمعيـــة التجمـــع الوطني الد�ســـتوري 
)جود( ندوة للكاتبة ال�سحافية بثينة 
خليفة قا�سم بعنوان مفهوم املواطنة 
فيهـــا  تطرقـــت  العوملـــة،  اإطـــار  يف 
لعدد مـــن املحاور، اأبرزهـــا: التعريف 
باملواطنة، التطور ال�سيا�سي ملفهوم 
الأ�سا�ســـية  املقومـــات  املواطنـــة، 
للمواطنـــة والتحديـــات التـــي تواجـــه 

املوطنة يف اإطار ما يعرف بالعوملة. 
واأكدت الكاتبة اأن تناول مو�سوع 
النـــدوة ياأتـــي تزامناً مـــع الذكرى 44 
ل�ســـتقالل مملكة البحريـــن والذكرى 
ال�ساد�ســـة ع�ـــرشة لتويل جاللـــة امللك 
مقاليد احلكم، وذلك ملا ي�سكله عن�رش 
املواطنة ال�ساحلة من اأهمية بالغة يف 
ا�ستمرارية الأنظمة ال�سيا�سية وبقائها 
يف مواجهـــة التحديات اخلارجية، التي 
يقف على راأ�ســـها العوملة والتدخالت 
اخلارجيـــة ب�ســـعارات اإن�ســـانية بّراقة، 

حتمل اأجندات خبيثة. 
اأن الوطـــن هـــو  و�ســـددت علـــى 
الهويـــة والبطاقة التعريفيـــة الأولى 

الأوطـــان  وبـــاأن  للمـــرء،  والأخـــرية 
تـــوّرث اأبناءهـــا الكثـــري من �ســـماتها 
وخ�سائ�ســـها اجليو�سيا�ســـية، وبـــاأن 
ل  نف�ســـه  يجـــد  ال�ســـالح  املواطـــن 
�ســـعوريا يتحدث بزهو اأمام الآخر عن 
وطنـــه، ذلـــك الكيـــان الذي ي�ســـكننا 
قبل اأن ن�ســـكن فيه، م�ست�سهدة بقول 
ال�ســـاعر �ســـوقي: “وطني لو �ســـغلت 
باخللد عنـــه.. نازعتني اإليـــه يف اخللد 

نف�سي”. 
اليـــوم  الـــدول  اأن  واأ�ســـافت 
متمثـــاًل  عاملـــي  لتهديـــد  تتعر�ـــس 
فيما يعرف باملواطنـــة املتعددة وما 

اأفرزته من حتد كبري على ال�سعيدين 
املحلي واخلارجي، وذلك بتنامي دور 
العديد من املوؤ�س�سات غري احلكومية 
مـــن جهـــة، وتراجع ما متار�ســـه الدول 
موؤ�س�ســـاتها،  يف  تقليـــدي  دور  مـــن 
ناهيـــك عمـــا جـــاءت بـــه العوملـــة من 
قوالب اأ�ســـهمت يف اإذابة املجتمعات 
العربيات مبختلف مكوناتها الثقافية 
وال�سيا�سية والجتماعية بن�سق ثقايف 

غربي. 
ونوهت اأن العوملة باإرها�ســـاتها 
املتباينـــة اأ�ســـهمت يف �ســـعف هيبة 
الدولـــة، وامل�س باأبرز عنا�ـــرش بقائها 

الثقايف  الو�ســـط  )املواطنـــة(، داعية 
ل�ـــرشورة  والإعالمـــي  والأكادميـــي 
الإ�ســـهام بالإعالء من قيـــم املواطنة، 
حيث اأهمية ا�ستمرارية وقدرة الدولة 
الوطنيـــة علـــى ممار�ســـة ا�ســـتقاللها 
التقليدي �ســـمن رقعتهـــا اجلغرافية 
يف مواجهـــة مـــا يحـــاك لالأمـــة العربية 
والإ�سالمية من موؤامرات باتت علنية، 
م�ســـددة على �ـــرشورة �ســـعي الأنظمة 
ال�سيا�سية العربية �سعياً جاداً لالحتاد 
العربي، على غرار الحتـــاد الأوروبي، 
وذلـــك ملا باتـــت ت�ســـكله الحتادات 
واملنظمات والتجمعات من قوه تفوق 

قوة الأنظمة ال�سيا�سية منفردة. 
وتوجهت قا�ســـم بال�سكر اجلزيل 
ملجل�ـــس اإدارة جمعية التجمع الوطني 
الد�ستوري، واأع�ساء اجلمعية كافة ملا 
تبذله من م�ســـاركة �سيا�سية ونقا�س 
�سيا�سي، تر�سيخاً ملقومات املواطنة، 
الدميقراطيـــة  موؤ�ـــرشات  اأهـــم  اأحـــد 
احلديثـــة التـــي تتمتـــع بهـــا مملكـــة 
البحريـــن يف عهد جاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة.

تخليًدا لذكراه ودوره الوطني
“الإ�ساح” تنظم منتدى ال�سيخ عي�سى بن حممد 

مدينة عي�سى - جمعية الإ�سالح: تخليًدا 
لذكـــراه ودوره الوطنـــي الرائـــد ولإجنازاته 
املتعددة على ال�ســـعد كافة، تنظم جمعية 
الإ�ســـالح “منتدى ال�ســـيخ عي�سى بن حممد 
رحمه اهلل”، وذلك يف متام ال�ســـاعة ال�سابعة 
والن�سف من م�ساء يوم الثالثاء 29 دي�سمر 
2015 بقاعة ال�ســـيخ عبدالرحمـــن بن علي 

اجلودر مبقر جمعية الإ�سالح باملحرق.
وقـــال نائب رئي�س جمعية الإ�ســـالح عبداللطيف ال�ســـيخ “ياأتي تنظيـــم اجلمعية ملنتدى 
ال�ســـيخ عي�ســـى بن حممد اآل خليفة رحمـــه اهلل تخليًدا لذكـــراه وتقديًرا لـــدوره الوطني البارز 
وخدمته الطويلة لالإ�ســـالم وامل�سلمن، و�سي�ست�ســـيف املنتدى جمموعة بارزة من املتحدثن 
الذي �سيتحدثون عن مناقب ال�سيخ الراحل، وب�سماته املتميزة يف املجالت احلكومية والإدارية 
والدعوية وال�سيا�سية والجتماعية والقانونية، حيث كان له الأثر الكبري يف املجالت التي عمل 

بها كافة، وا�ستطاع معها اأن يوؤ�س�س لعمل موؤ�س�سي متكامل يف كل جمال”.
وبّن نائب رئي�س جمعية الإ�ســـالح اأن اجلمعية �ســـتظل ت�سري على خطى ال�سيخ عي�سى بن 
حممد اآل خليفة من خالل ب�ســـماته املوؤثرة يف جمعية الإ�ســـالح هذه املوؤ�س�سة الوطنية القائمة 
على الو�ســـطية والعتدال، لذا فهي حر�ســـت على تنظيم هذا املنتدى لتوؤكد ا�ستمرارها على 
نهج ال�ســـيخ، وتوؤ�ســـل للعديد من القيم والثوابت التي �ســـار عليها ال�ســـيخ عي�سى بن حممد 
من اأجل اأن تو�ســـل هذه الر�سائل لالأجيال املختلفة التي مل تعا�رشه، ولتوا�سل ر�سالتها خدمة 

للدين والوطن.
ودعا ال�ســـيخ ال�سخ�ســـيات واملوؤ�س�سات كافة للح�سور وامل�ســـاركة يف هذا املنتدى الذي 
ميثل �سورة وطنية ل�سخ�سية خدمت البحرين لعقود قد خلت يف العديد من املجالت، و�ستظل 

ذكراه يف قلوب كل من عا�رشه وجميع الأجيال.

وزير الداخلية يزيد احلد الأق�سى لل�سيارات والدراجات

ال�سياقة ب�رشعة 120 يف 
اأطول �سارع... دون خمالفة

ت���داول مواطنون عرب و�سائل التوا�سل الجتماع���ي �سورة �سوئية من قرار 
اأ�س���دره وزير الداخلية الفريق الركن ال�سي���خ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 
يزيد احلد الأق�سى ل�رشعة ال�سيارات اخلا�سة والدراجات الآلية على �سارع 

امللك حمد اإلى 120 كيلومرتا يف ال�ساعة.

ويبلغ احلد الأق�سى ل�رشعة ال�سيارات 100 كيلومرت يف ال�ساعة وفق قرار وزاري �سابق.
ويعتر �ســـارع امللك حمد الأطـــول يف البحرين، وميتد من دوار �رشكـــة اأملنيوم البحرين 
)األبا( لدرة البحرين. ويبلغ طول ال�ســـارع قرابة 42 كيلومرتا. واأعلن عن ا�ســـم هذا ال�ســـارع 

يف 15 مار�س 2007، وذلك ا�ستجابة لقرتاح مقّدم من املجل�س البلدي باملنطقة اجلنوبية.
املادة 44

ي�سار اإلى اأن اأبرز ما تت�سمنه املادة )44( بالالئحة التنفيذية لقانون املرور تن�س على:
“يكـــون احلدان الأق�ســـى والأدنى ل�رشعـــة املركبات على الطرق - عنـــد توافر الظروف 

املنا�سبة- على النحو الآتي:
 اأ(      احلد الأق�سى لل�رشعة:

1 -    داخل املدن، عدا الطرق الدائرية.
1(    ال�سيارات اخلا�سة: من اأربعن اإلى �ستن كيلومرتاً يف ال�ساعة.
2(    املركبات الأخرى: من ثالثن اإلى خم�سن كيلومرتاً يف ال�ساعة.

2 -    خارج املدن والطرق الدائرية.
1(    ال�سيارات اخلا�سة: من �ستن اإلى مئة كيلومرت يف ال�ساعة.

2(    املركبات الأخرى: من خم�سن اإلى ثمانن كيلومرتاً يف ال�ساعة.
ويف حتديد ال�رشعة الالزمة على الطرق يف نطاق حديها الأق�ســـى والأدنى، يتعن مراعاة 

عالمات املرور التي ت�سري اإلى احلد الأق�سى لل�رشعة على كل طريق.
 ب(  احلد الأدنى لل�رشعة:

1 -    داخل املدن، عدا الطرق الدائرية.
1(    ال�سيارات اخلا�سة: ع�رشون كيلومرتاً يف ال�ساعة.

2(    املركبات الأخرى: خم�سة ع�رش كيلومرتاً يف ال�ساعة.
2 -    خارج املدن والطرق الدائرية.

1(    ال�سيارات اخلا�سة: خم�سون كيلومرتاً يف ال�ساعة.
2(    املركبات الأخرى: ثالثون كيلومرتاً يف ال�ساعة.

واإذا كان الطريق مق�ســـماً لأكرث من م�سار، فعلى قائدي املركبات ذات ال�رشعة الق�سوى 
التزام امل�سار الأي�رش من الطريق، وعلى قائدي املركبات ذات ال�رشعة الأقل التزام امل�سارات 
اليمنى من الطريق بح�ســـب �رشعة كل مركبة، وبحيث ت�ســـري املركبـــات ذات ال�رشعة الأقل يف 

اأق�سى اجلانب الأمين من الطريق”.

تغرمي �ساحب حملة اعتدى على �سقيقتني
اأيـــدت املحكمـــة الكـــرى اجلنائيـــة الثانية برئا�ســـة 
القا�ســـي عبـــداهلل الأ�رشاف وع�ســـوية كل من القا�ســـين 
حم�ســـن مروك واأ�سامة ال�ســـاذيل واأمانة �رش عبداهلل حممد، 
غيابيًّا تغرمي �ساحب حملة مبلغ 100 دينار، اأدين بالعتداء 
علـــى �ســـقيقتن كانتـــا قد قررتـــا واأخرين عدم ال�ســـفر 
برفقة احلملة لأداء منا�ســـك العمرة، لعدم قبولهم ال�ســـفر 
يف احلافلة ب�سبب عدم ارتياحهم لها، وهو ما رف�س ب�سببه 
املذكور اإعادة املبالغ كامالً لهم واحتفظ مببلغ 100 دينار 
نظري ان�ســـحابهم، حيث اأغلق عليهم اأبـــواب مكتب احلملة 

واأم�سكهما بالقوة ما ت�سّبب بكدمات واآلم لهما.
وتتح�ّســـل الواقعة كما جـــاءت بحكم املحكمة يف قيام 
املتهـــم بالتعدي بال�رشب على املجني عليهن باأن اأم�ســـك 
الأولى من يديها بقوة و�سحبها واأطبق بيديه على عباءتها 
بعنقهـــا، فاأحدث بها اإ�ســـاباتها املبينـــة بالتقرير الطبي 
اخلا�س بها، واأم�ســـك الثانية من يدها ومالب�ســـها و�سحبها 

بقوة ودفعها على اأحد الكرا�سي فاأحدث اآلًما بها.
وذكرت ال�ســـقيقتان اأنهم 4 �ســـقيقات كّن قد قررن 
ال�ســـفر مع احلملـــة لأداء منا�ســـك العمـــرة، اإل اأنـــه ولعدم 
ارتياحهم للحافلة امل�ســـتخدمة يف نقلهم اإلى مكة املكرمة 
فقد قرروا الن�سحاب وعدم ال�سفر، وتوّجهوا ملكتب احلملة 
وقام �ســـاحبها بت�سليمهم مبلغ 240 ديناًرا واحتفظ مببلغ 
100 دينار ل�ســـالح احلملة نظري ان�ســـحابهم يوم ال�ســـفر، 
ورجعـــوا ملنازلهـــم، وهنـــاك اأبلغـــوا العائلة باأن �ســـاحب 
احلملة ا�ستقطع مبلغ 100 دينار لقيامهم بالن�سحاب يوم 
ال�ســـفر، والذين قرروا لهـــم اأنه قد قام بالن�ســـب عليهم 
ويجـــب عليهم اإعادة املبلغ كامالً، لذلك عادوا اإليه وطلبوا 

منه ا�سرتجاع كامل املبلغ.
فلم يقبل �ساحب احلملة باإعادة املبلغ كامالً، ورف�س 
اإعادة الر�سيد الأ�سلي لهما بعد اأن هددتاه بال�سكوى على 
احلملـــة، فاأخذته اأحدهما من على الطاولة، وهو ما مل يقبله 

�ساحب احلملة فاأغلق عليهم اأبواب املكتب حتى ل تخرجا 
اإل بت�ســـليمه ر�سيد ا�ستالم املكتب مبلغ اأداء العمرة كامالً 

واملقدر بـ 340 ديناًرا، وهنا قام بالعتداء عليهما.
وقـــال لهما اإنه �ســـيبلغ ال�رشطة اأنهما �رشقتا الر�ســـيد 
منه، ومن �ســـدة خوفهما �ســـلمتاه الر�ســـيد، وقـــام بفتح 
الباب لهمـــا وخرجتا اإلى �ســـقيقتهما الثالثـــة التي كانت 

تنتظرهما يف ال�سيارة مع طفلها.
وثبـــت بالتقريـــر الطبي اخلا�س بالأولـــى وجود كدمة 

بال�ساعد الأمين وكدمة على الكوع الأمين.
يف  اأنـــه  اعتبـــار  علـــى  املتهـــم  املحكمـــة  واأدانـــت 
22/8/2012، اعتدى على �ســـالمة ج�سم املجني عليهما 
الفتاتن، فاأحدث بهما الإ�ســـابات املو�ســـوفة بالتقارير 
الطبيـــة املرفقـــة، ومل يف�ـــس العتـــداء اإلى مر�ســـهما اأو 
عجزهمـــا عن اأداء اأعمالهما ال�سخ�ســـية مـــدة تزيد على 20 

يوًما.

اعداد: عبا�س اإبراهيمحماكم

بدء حماكمة املغّرد “حجي 
مهني قوات التحالف اأحمد” 

�رشعـــت املحكمة اجلنائية مبحاكمة رجـــل يبلغ من العمر 47 
عاًما، هو �ســـاحب ح�ســـاب “حجي اأحمد” على موقع التوا�ســـل 
الجتماعـــي “تويـــرت”، والذي يتابع ح�ســـابه اأكرث مـــن 11 األف 
متابـــع، اعـــرتف بارتكابـــه اتهامات تتعلـــق بالإ�ســـاءة للقوات 
امل�ساركة يف عا�ســـفة احلزم واإذاعة بيانات تلحق ال�رشر وتثري 
الفـــزع بن النا�س يف زمن احلرب، اإذ و�ســـف �ســـهداء اململكة 
اإ�ســـافة لل�ســـعودية والإمارات باأو�ســـاف غري لئقة ما ي�سّكل 
اإهانة بحقهم وبحق اجلنود الآخرين امل�ســـاركن يف )عا�ســـفة 

احلزم(.
واأرجاأت املحكمة الكرى اجلنائية الأولى برئا�ســـة القا�سي 
ال�ســـيخ حممد بن علي اآل خليفة وع�ســـوية كل من القا�سين 
�ســـياء هريدي وهيثم عبداحلي واأمانة �رش ناجي عبداهلل، النظر 

يف الق�سية حتى جل�سة 7 يناير املقبل؛ وذلك لالطالع والرد.

علوي املو�سوي $


