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العربي يطالب قيادات اخلليج مبوقف حازم من امل�شاركات الريا�ضية الدولية قبل ت�صحيح اخلط�أ

جتمع الوحدة الوطنية يدين تغيري الفيفا لت�سمية اخلليج العربي
ا�ستنكر جتمع الوحدة الوطنية
اخلطوة التي قام بها االحت��اد الدويل
لكرة القدم بتغيري ت�سمية اخلليج
العربي �إىل اخلليج الفار�سي على موقعه
االلكرتوين الر�سمي و�أعلن نائب رئي�س
جتمع الوحدة الوطنية ال�شيخ الدكتور
ناجي العربي �إدانته لتواط�ؤ امل�ؤ�س�سات
الدولية مع اجندة �إيران الت�آمرية على
دول اخلليج العربي وخمططات طم�س
معامل الهوية العربية لهذه الدول وقال
�إن اخلطوة التي قامت بها الفيفا ت�أتي
مت�سقة مع ما تك�شف للعامل االن من

ف�صول خمفية حول حقيقة العالقات
االيرانية بدول الغرب و�أمريكا والتي
ع�برت عنها حيثيات زي��ارة روح��اين
لنيويورك وخطابه �أمام العامل والذي
ك�شف الغطاء وال�ستار عن امل�سرحية
الهزلية بني �إي��ران و�أمريكا ملن كان
خمدوعا ً بها.
وقال �إن تغيري ا�سم اخلليج العربي
اىل اخلليج الفار�سي امر مرفو�ض �شعبيا ً
من جميع ابناء اخلليج العربي ال ي�شك يف
ذلك �أحد ،وا�صفا ً خطوة الفيفا باال�ستفزاز
اخلطري جدا ً لأبناء اخلليج العربي ،وقال

العربي �إن من قام بهذا الفعل ال�شنيع مل
يح�سب ح�سابه لردة الفعل ال�شعبية قبل
الر�سمية.
و�أكد العربي بالقول �إن هذا الفعل
الذي جتر�أت عليه الفيفا يثبت لنا �أن
دول الغطر�سة يف العامل اليزال فكرها
وممار�ساتها اال�ستعمارية موجودة،
م�ؤكدا ً �أن من يظن غري ذلك ويفكر بغري
هذا التفكري ف�إنه ي�سلك �سبيل ال�سذاجة.
و�أ�شار ال�شيخ ناجي العربي �إىل �أن ما
قام به االحتاد البحريني ال يتنا�سب مع
حجم احلدث واال�ستفزاز ،مطالبا ً جهات

االخت�صا�ص يف دول جمل�س اخلليج
العربي جميعا ً باتخاذ مواقف بحجم
م�س�ؤوليتها وبقدر خطورة هذا العبث
الغربي املرفو�ض من تزوير وم�صادرة
للهوية اخلليجية العربية .و�أكد ال�شيخ
ناجي �أن هذا الفعل اخلطري ي�ستلزم
�أن تكون لقيادات دول جمل�س التعاون
الريا�ضية
وم�ؤ�س�ساتنا
اخلليجي
والريا�ضيني �أي�ضا مواقف حازمة من
امل�شاركة يف الفعاليات الريا�ضية
الدولية حتت رعاية الفيفا قبل ت�صحيح
هذا اخلط أ� اجل�سيم.

تهدف لتحقيق الأمن وال�سلم ورفع معدالت التنمية ..رئي�س املجل�س البحريني الأمريكي:

جهود القيادة البحرينية مت�سقة مع �أهداف الأمم املتحدة
�أكد رئي�س املجل�س البحريني الأمريكي
الدكتور ال�صادق خلف اهلل �أن اجلهود التي
تبذلها قيادة مملكة البحرين تت�سق مع
الأهداف العليا للأمم املتحدة وجمل�س الأمن
املتج�سدة يف حتقيق الأمن وال�سلم ورفع
معدالت التنمية.
و�أكد الدكتور خلف اهلل يف ت�صريح لـ
وكالة االنباء البحرين «بنا» �أن العامل مبا
فيه الواليات املتحدة و�أوروبا �أدرك ولو
مت�أخرا نوعا ما �أن القالقل التي جرت يف
البحرين لي�ست ثورة مزعومة او ربيع
عربي ،و�إمن��ا تدخالت خارجية بهدف
زعزعة �أمن وا�ستقرار البحرين و�صوال �إىل
زعزعة �أمن وا�ستقرار اخلليج العربي ككل.
واو�ضح رئي�س املجل�س البحريني
الأمريكي الذي يزور البحرين م�شاركا يف

م�ؤمتر ال�شباب الدويل �أن املوقف الدويل
�إزاء ما حدث يف البحرين تغري كثريا عقب
�صدور �إي�ضاحات جلنة تق�صي احلقائق
بقيادة الربوفي�سور حممود ب�سيوين ،وقال
«يف هذه اللحظة عرف العامل احلقائق كما
حدثت فعال ولي�س كما كان الإعالم امل�ضلَّل
ينقلها».
و�شدد خلف اهلل ان على البحرينيني
يف احلكومة واملجل�س النيابي واملنظمات
املدنية �أن يزيدوا من توا�صلهم مع عوا�صم
القرار وامل�ؤ�س�سات الدولية بغية �إطالع
العامل با�ستمرار على ما ت�شهده البحرين
من �إ�صالحات غري م�سبوقة على م�ستوى
املنطقة».
و�أ�شاد الدكتور خلف اهلل بحكمة القيادة
البحرينية و�شجاعتها يف مكافحة الإرهاب

د.ال�صادق خلف اهلل
وفر�ض الأمن من ناحية ،وتعزيز احلريات
العامة واملكت�سبات الدميقراطية لل�شعب
البحريني من ناحية �أخرى.

كما �أ�شاد الدكتور خلف اهلل بنجاح
م�ؤمتر ال�شباب الدويل «�شباب ال�سالم»
الذي اختتم �أعماله يف املنامة ،وبقدرة
املنظمني على ا�ستقطاب وف��ود من 32
دول��ة ح��ول العامل ليناق�شوا مع نحو
 500م�شارك يف امل�ؤمتر على مدى يومني
كيف ميكن لل�شباب حول العامل �أن يحقق
ال�سالم ،و�أعرب عن تفا�ؤله ب�أن التو�صيات
التي خرج بها امل�ؤمتر �ستكون مو�ضع
ترحيب وتنفيذ يف خمتلف دول العامل.
ي�شار �إىل �أن املجل�س البحريني
الأمريكي الذي �أطلق قبل خم�س �سنوات
يعمل على تعزيز العالقات امل�شرتكة بني
وا�شنطن واملنامة وت�شجيع اال�ستثمار
بني اجلانبني� ،إ�ضافة �إىل تعزيز التعاون
الثقايف بني ال�شعبني البحريني والأمريكي.

وزير املوا�صالت :ال�شركات الرتكية �ست�شارك مبعر�ض البحرين للطريان
يف �إط��ار حر�ص قيادة البلدين
ال�صديقني لتعزيز وتطوير وتنمية
العالقات الثنائية فيما بينهما على كافة
الأ�صعدة ويف خمتلف املجاالت ذات
االهتمام امل�شرتك� ،شارك املهند�س كمال
بن �أحمد حممد وزير املوا�صالت القائم
ب�أعمال الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية
االقت�صادية يف اجتماع وزراء االقت�صاد
واال�ستثمار مع الدول العربية واجلانب
الرتكي ال��ذي عقد يف مدينة مر�سني
الرتكية ،حيث يهدف االجتماع اىل زيادة

حجم جم��االت التنمية االقت�صادية،
وتوطيد العالقات يف خمتلف جماالت
التنمية بني البلدين ال�صديقني على نطاق
�أو�سع ،حيث نوق�شت عدة مو�ضوعات
�شملت خطط تفعيل العالقات العربية
مع تركيا بح�ضور عدة دول عربية.
و�ضمن التوجيهات الكرمية من
�سمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد �آل خليفة،
املمثل ال�شخ�صي ل�صاحب اجلاللة ملك
مملكة البحرين املفدى ،رئي�س اللجنة
العليا املنظمة ملعر�ض البحرين الدويل

للطريان ،عقد وزير املوا�صالت اجتماعا
بالعا�صمة الرتكية �أنقرة مع وزير
الدفاع الرتكي ع�صمت ياملاظ ،ا�ستعر�ض
خالله اجلانبان �أطر التعاون امل�شرتك
بني البلـدين ال�صـديقني وجمـاالت
تطويرها.
كما متت دعوة ال�شركات الرتكية
للم�شاركة يف معر�ض البحرين الدويل
للطريان  2014الذي �سيقام يف يناير
املقبل حيث ابدت ال�شركات ا�ستعدادها
للم�شاركة ،اىل جانب �شركات �أخرى

�ست�شارك لأول مرة يف املعر�ض.
كما اجتمع املهند�س كمال بن �أحمد
حممد بوزير املوا�صالت واالت�صاالت
باجلمهورية الرتكية بينايل يلدروم
وا�ستعر�ض اجلانبان �أط��ر التعاون
امل�شرتك بني البلدين يف جمال موا�صالت
النقـل اجلـوي والبـري والبحـري
و�سبـل اال�ستفـادة من خبـرات تـركيا
يف هذه املجاالت احليوية والتي كانت
لها الأثر الكبري يف النه�ضة التي ت�شهدها
تركيا كقوى �إقليمية اقت�صادية واعده.

م�سرية ال�شاخورة ت�شهد �أعمال تخريب والداخلية ت�ستدعي منظميها
�صرح مدير عام مديرية �شرطة املحافظة ال�شمالية ب�أن
امل�سرية املخطر عنها والتي نظمتها عدد من اجلمعيات
ال�سيا�سية ع�صر �أم�س وانطلقت من دوار ال�شاخورة �إىل
دوار الدراز على �شارع البديع مب�شاركة حوايل � 12ألف
�شخ�ص قد �شهدت �أعمال عنف وتخريب وعددا ً من التجاوزات
واملخالفات القانونية ،كما قامت جمموعة باخلروج عن خط
�سري امل�سرية واالجتاه ل�شارع ال�شيخ خليفة بن �سلمان مما
ا�ستدعى التعامل معهم وفق ال�ضوابط القانونية املقررة يف
مثل هذه احلاالت.
و�أ�شار مدير عام مديرية �شرطة املحافظة ال�شمالية �إىل انه
مت ا�ستدعاء اللجنة املنظمة القائمة على امل�سرية وجا ٍر اتخاذ
الإجراءات القانونية الالزمة.

وزراء �إعالم وخرباء ي�شاركون يف امللتقى الإعالمي اخلليجي
ت�ست�ضيف هيئة �ش�ؤون الإعالم امللتقى
الإعالمي اخلليجي الأول مب�شاركة 150
�شخ�صية �إعالمية خليجية ،من بينهم وزراء
الإعالم بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية وكوكبة من اخلرباء والأكادمييني
واملخت�صني يف �ش�ؤون الإعالم واالت�صال
لبحث ق�ضية (و�سائل الإعالم واالت�صال
و�أثرها على الأمن القومي) ،وذلك يومي
� 30سبتمرب و� 1أكتوبر 2013م باملنامة.
و�أكد رئي�س هيئة �ش�ؤون الإعالم علي
حممد الرميحي ترحيب مملكة البحرين
بالوفود الإعالمية اخلليجية ال�شقيقة
امل�شاركة يف فعاليات هذا امللتقى الإعالمي،
بالتزامن مع انعقاد االجتماع احلادي
والع�شرين لوزراء الإعالم بدول املجل�س،
مبا يعك�س تقدم م�سرية التعاون والتن�سيق
الإع�لام��ي اخلليجي ،وم��ا حققته من

�إجنازات نوعية يف جماالت تبادل الأخبار
واملعلومات والآراء ،والإنتاج الرباجمي
امل�����ش�ترك ،و���ص��والً �إىل ان��ط�لاق البث
التجريبي لإذاعة (هنا اخلليج العربي).
و�أ���ش��ار �إىل �أهمية انعقاد امللتقى
الإعالمي اخلليجي الأول يف هذا التوقيت،
وما ي�شهده العامل من تطورات متالحقة
يف الف�ضاء الإعالمي املفتوح ،وما يرتتب
عليها من حتديات �أمنية يف ظل �إ�ساءة
ا�ستغالل بع�ض و�سائل الإعالم واالت�صال
لأجواء االنفتاح والتكنولوجيا احلديثة
يف تهديد الأم��ن القومي من خ�لال بث
الأك��اذي��ب وال�شائعات� ،أو �إث��ارة الفنت
الطائفية واالنق�سام �أو تهديد ال�سلم الأهلي
واملجتمعي بالتحري�ض على العنف
والإرهاب.
و�أك��د رئي�س هيئة �ش�ؤون الإع�لام

�ضرورة التزام و�سائل الإعالم واالت�صال
ب�آداب و�أخالقيات املهنة ،من خالل التوازن
بني حرية ال���ر�أي والتعبري ،واح�ترام
املواثيق الإعالمية واالتفاقيات احلقوقية
الدولية يف مراعاة �أمانة ونزاهة الكلمة،
وحتري الدقة واملو�ضوعية وامل�صداقية
وامل�س�ؤولية املجتمعية والوطنية والقومية
يف التعبري عن الر�أي.
ومن جانبه ،رحب مدير �إدارة و�سائل
الإعالم بهيئة �ش�ؤون الإعالم رئي�س اللجنة
املنظمة للملتقى الإعالمي اخلليجي الأول
يو�سف حممد بامل�شاركني يف هذا العر�س
الإعالمي الأخ��وي اخلليجي ،م�شريًا �إىل
مناق�شة امللتقى للعالقة بني الإعالم والأمن
القومي يف �أربع جل�سات بواقع جل�ستني يف
كل يوم ،و�سيتم افتتاحه يوم االثنني املقبل
يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحً ا.

و�أكد يو�سف حممد اعتزاز هيئة �ش�ؤون
الإعالم بتكرمي امللتقى الإعالمي اخلليجي
ل�ستة من رواد العمل الإذاعي بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،تقدي ًرا
لتاريخهم و�إبداعهم الوطني يف االرتقاء
بالر�سالة الإعالمية والإذاعية ،و�إ�سهاماتهم
اجلليلة يف دعم م�سرية العمل الإعالمي
اخلليجي امل�شرتك.
و�أكدت هيئة �ش�ؤون الإعالم �أن م�شاركة
رموز الإعالم والفكر والإب��داع اخلليجي
على �أر�ض مملكة البحرين ،تعك�س االهتمام
اخلليجي امل�شرتك ب�أهمية دور الإعالم يف
توثيق روابط الأخوة والتعاون ،واحلفاظ
على �أمن وا�ستقرار املجتمعات اخلليجية،
ودف��ع م�سريتها الناجحة نحو الوحدة
اخلليجية املباركة ،مبا يعرب عن تطلعات
القيادات وال�شعوب اخلليجية.

محمد بن دينة

ثقافة االحرتام املتبادل
�إذا كان االح�ترام من العادات احلميدة التي يجب
على الفرد التم�سك بها يف كافة �ش�ؤون حياته ،ف�إن الأمر
ال يختلف كثريا ً على م�ستوى املجتمع ،مبعنى �أن املواطنة
ال�صاحلة ال ميكن �أن تكتمل وت�صبح واقعا ً م�شهودا ً من دون
�أن يكون االحرتام �أ�سا�س التعامل بني جميع املكونات التي
ت�ستظل براية املجتمع ،بل �إن قيمة االحرتام تخطت �إىل ما
هو �أبعد و�صارت الأ�سا�س املتني لأي عالقات دولية ناجحة.
ٍ
بخاف على �أحد منا �أن الفرد هو نواة االحرتام
ولي�س
ونقطة البداية يف هذه املنظومة الوا�سعة ،حيث تطورت
هذه ال�صفة احلميدة و�صارت ثقافة يف حد ذاتها ،فلدى كل
�إن�سان باملجتمع ثقافته وخرباته التي تكونت من جتاربه
املمتدة واطالعه املتوا�صل ،وهو ما يعني �أن الثقافة يف
�أي جمتمع ال ميكن اختزالها وق�صرها على فئة بعينها �أو
�أ�شخا�ص حمددين ،اعتاد البع�ض �أن ي�سميهم «ال�صفوة»
لكن احلقيقة هي �أن لدى كل فرد ثقافته ،والتي غالبا ً ما
تكون بعيدة عن ال�صورة النمطية للمثقف والتي �ساهمت يف
ر�سمها وت�صويرها العديد من الأعمال الفنية.
ومن ثم ،ف�إننا ال نذهب بعيدا ،حني نقول �إن الرجل
الأم��ي ،مثقف يف حد ذات��ه ،لأن لديه كما من اخلربات
والتجارب حتى ولو يف جماالت بعيدة عن ال�شكل الأكادميي
والتنظريي ،لأن املفهوم املب�سط للثقافة هو كل ما يختزله
الإن�سان من جتارب يف احلياة� ،أتيحت له من خالل االطالع
على جتارب وثقافات الآخرين� ،سواء كان ذلك نظريا �أو
عمليا .وا�ستنادا ً �إىل هذه الر�ؤية ،ال يحق لأحد االدعاء
�أنه رجل مثقف ،ويف الوقت ذاته ينظر من برجه العاجي
وبا�ستعالء �إىل املحيطني به ،ل�سبب رئي�سي وهو �أن �إق�صاء
ثقافات الآخرين� ،أمر منبوذ وال ينم عن ثقافة حقيقية بل هو
�إ�ساءة لأي جمتمع راقٍ .
لي�س هذا وكفى بل �إننا بحاجة �إىل نوع من الثقافة ،ال
يعرف حدود الزمن بل يتخطاها �إىل ما هو �أبعد ،نحتاج
ثقافة لكل الف�صول وال تكون حكرا ً على ف�صل بعينه ،نحتاج
�إىل ثقافة دائمة تغذي فينا احرتام الآخر والنظر بتقدير �إىل
كل جتاربه.
خال�صة القول �إن ثقافة احرتام الآخر هي قمة �أ�شكال
الثقافة ،وبالتايل من ال�ضروري العمل على تنمية ثقافة
االحرتام املتبادل للو�صول �إىل جمتمع متما�سك ،فمهما كانت
جتارب وخربات الفرد� ،أكرب من غريه فالبد من احرتامه
ثقافة الباقني والتعامل معهم على �أ�سا�س �أنهم جزء ال يتجز أ�
من كيان املجتمع الواحد� ،إذ �أن التباينات واالختالف يف
وجهات النظر ،تعطي ثرا ًء اجتماعيا ً ما دامت ت�صب جميعها
يف م�صلحة املجتمع وما دام �أفراده يتعاملون بداخله من
منطلق ثقافة احرتام الآخر.

الثقافة الأمنية
وقف تنفيذ العقوبة
اجته امل�شرع البحريني �إىل نظام وقف تنفيذ العقوبة
لتجنب م�ساوئ تنفيذ العقوبات ال�سالبة للحرية ذات
املدة الق�صرية ،وتت�ضمن وقف التنفيذ �صدور حكم
بالإدانة ولكن لظروف يراها القا�ضي وتتما�شى مع
القانون ي�صدر حكم م�شموالً بوقف التنفيذ ،وي�أتي هذا
االجتاه من امل�شرع البحريني ا�ستنادا ً �إىل مبد أ� ال�سلطة
التقديرية لق�ضاء املو�ضوع يف امل�سائل اجلنائية� ،إذ
ن�صت املادة  81من قانون العقوبات على �أن للقا�ضي
عند احلكم يف جرمية بالغرامة �أو احلب�س مده ال تزيد
على �سنة �أن ي�أمر بوقف تنفيذ العقوبة �إذا تبني من
�أخالق املحكوم عليه �أو ما�ضيه �أو ظروف جرميته �أو
�سنه ما يحمل على االعتقاد �أنه لن يعود �إىل ارتكاب
جرمية جديدة.
لذا كان االكتفاء بالتهديد باخل�ضوع للعقوبة هو
يف حقيقته عقوبة حقيقية لأنه �إذا �صدر عن املحكوم
ما يجعله غري جدير لوقفها �سريفع الق�ضاء عنه وقف
التنفيذ وقد جاءت حاالت احلكم ب�إلغاء وقف تنفيذ
العقوبة على النحو الآتي:
� - 1إذا مل يقم املحكوم عليه بتنفيذ التزامه بتقدمي
التعوي�ض
� -2إذا ارتكبت جرمية عمدية ق�ضي عليه من �أجلها
بعقوبة �سالبة للحرية لأكرث من �شهرين �سواء �صدر
احلكم بالإدانة �أثناء هذه الفرتة �أو �صدر بعد انق�ضائها
ب�شرط �أن تكون الدعوى قد حركت خاللها (فرتة
التجربة).
� -3إذا ظهر خالل فرتة التجربة �صدور حكم مما
ن�ص عليه فيما �سبق ومل تكن املحكمة قد علمت به.
وبذلك يكون وقف التنفيذ باعثا ً يحدد للمحكوم عليه
الطريق ال�صحيح الذي يجدر به �سلوكه وهذا الباعث
ينفره من ال�سلوك ال�سيئ جتنبا ً جلزاء خطري يتعر�ض
له هو تنفيذ العقوبة عليه ،ويحبذ له ال�سلوك القومي
�أمالً يف مكاف�أة وهي ح�صانة تامة من احتمال التنفيذ،
وهو �أ�سلوب �أ�شادت به العديد من اجلهات احلقوقية يف
�سبيل التقليل من العود للجرائم ووقاية له من ت�أثري
عوامل قد تقوده �إىل جرمية تالية ،ف�إذا انق�ضت فرتة
التجربة دون �أن يتوافر �سبب من �أ�سباب �إلغاء وقف
التنفيذ اعترب احلكم ك�أن مل يكن.

