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»           « راعياً  جلناح البحرين 

يف املعــــــر�ض الدويل بالبو�سنة

للتبادل  العربي  اخلليج  مركز  م�ؤ�س�سة  وقعت 

ح�سرياً  اإتفاقا  والهر�سك  الب��سنة  مع  التجاري 

جلناح مملكة البحرين يف املعر�ض الدويل الع�سرين 

اأكت�بر   5-1 الفرتة  خالل  والهر�سك  الب��سنة  يف 

ح�ايل  البحريني  اجلناح  يف  وي�سارك  القادم, 

وذلك  متعددة  بحرينية يف جماالت  �سركة  ع�سرين 

من   %80 بتغطية  تتكفل  التي  متكني«   « من  بدعم 

تكلفة امل�ساركات, وقع العقد عن املركز مديره العام 

ريا�ض ي��سف وعن »االأيام« اأحمد ال�ساعاتي ع�س� 

جمل�ض االإدارة .

اآثار ل�س�ء معاملة على اأج�ساد بع�سهم.. »وطنية حق�ق االإن�سان«:

املحبو�سني اإحتياطيًا ينفون ا�ستخدام ال�سرطة لل�سوزن

ــثــبــيــت الــطــلــبــة املـــقـــبـــولـــني يــــبــــداأ الـــيـــوم بــولــيــتــكــنــك: ت

 قام وفد امل�ؤ�س�سة ال�طنية حلق�ق االإن�سان برئا�سة 

جلنة  رئي�ض  امل�ؤ�س�سة  رئي�ض  نائب  الدرازي  عبداهلل 

ال�سكاوى والر�سد واملتابعة وماريا خ�ري انط�ان ع�س� 

احلب�ض  ملركز  بزيارة  واملتابعة  والر�سد  ال�سكاوى  جلنة 

االحتياطي يف احل��ض اجلاف.

وتاأتي الزيارة بناء على ما ن�سر يف و�سائل الت�ا�سل 

االجتماعي وال�سحف ح�ل قيام جمم�عة من املحب��سني 

احتياطيا يف مركز احلب�ض االحتياطي باإثارة الف��سى يف 

احد العنابر واإتالف حمت�ياته وعلى اثرها طلبت امل�ؤ�س�سة 

على  لل�ق�ف  احلب�ض  مركز  زيارة  الداخلية  وزارة  من 

امل�ؤ�س�سة  ال�زارة لطلب  ا�ستجابت  حقيقة ما جرى حيث 

مبا�سرة اأم�ض.

واجتمع وفد امل�ؤ�س�سة بالل�اء ابراهيم حبيب املفت�ض 

احلب�ض  مركز  عن  وامل�س�ؤولني  الداخلية  ب�زارة  العام 

بالعنرب  احتياطيا  املحب��سني  جميع  وزيارة  االحتياطي 

ب�سكل  املحب��سني  بع�ض  مع  واالجتماع  جميعا  ولقائهم 

وال��سع  جرى  ما  حقيقة  على  االطالع  بغر�ض  انفرادي 

بالرعاية  حتظى  حق�قهم  اأن  من  والتاأكد  لهم  احلايل 

واحلماية.

اأن  االحتياطي  احلب�ض  مركز  عن  امل�س�ؤول�ن  وافاد 

ال�سبب الرئي�سي ملا جرى ه� قيام احد ال�سباط واأفراد من 

ال�سرطة بتفتي�ض عنرب رقم )10( بعد و�س�ل معل�مات 

عن وج�د ه�اتف نقاله داخل العنرب, وف�ر �سبطها قام 

امل�ق�ف�ن بالعنرب بالف��سى داخل العنرب وخلع االأب�اب 

فتم  بداخله  امل�ج�دة  الكهربائية  االأدوات  بع�ض  واإتالف 

التعامل معهم من قبل ق�ات حفظ النظام.

ومن خالل االلتقاء باملحب��سني احتياطيا ومعاينتهم 

 1٤ وعددها   )10( رقم  بالعنرب  الغرف  جميع  يف 

بع�ض  اأج�ساد  على  معاملة  �س�ء  اآثار  وج�د  تبني  غرفة 

املحب��سني, كما اأكدوا انه مل يتم ا�ستخدام �سالح ال�س�زن 

والقنابل امل�سيلة للدم�ع, وا�ستخدمت فقط قنابل �س�تية 

ور�ض مادة الفلفل لتهدئة االأم�ر.

احتياطيا  املحب��سني  مطالب  اإىل  ال�فد  وا�ستمع 

اإن�سانية  معاملة  ال�سجناء  معاملة  يف  املطالب  ومتثلت 

النظر يف  واإعادة  االن�سان  الدولية حلق�ق  املعايري  وفق 

نظام الزيارات مبا يتيح اخل�س��سية اأثناء االلتقاء باالأهل 

وال�سماح بااللتقاء باملحامني واخلروج ملمار�سة الريا�سة 

يف اله�اء الطلق واالهتمام بج�دة ال�جبات الغذائية مع 

ت�فريها ب�سكل كاف مع ت�فري اأدوات النظافة ال�سخ�سية 

وت�فري اأ�سّرة كافية جلميع املحب��سني.

وقدم ال�فد عدداً من املالحظات خالل زيارته واأبلغها 

اإىل م�س�ؤويل ال�سجن ورفع عدداً من الق�سايا التي ُطرحت 

ال�سجن  م�س�ؤويل  اأن  وجد  حيث  املحب��سني,  قبل  من 

التي  امل�سائل  معاجلة  الأجل  ومتعاون�ن  متجاوب�ن 

طرحت.

واملتابعة  والر�سد  ال�سكاوى  جلنة  رئي�ض  وتقدم 

بال�سكر اإىل وزارة الداخلية ل�سيا�ستها املتعاونة وال�سفافة 

ولت�سهيل زيارة ال�فد اإىل مركز احلب�ض االحتياطي, م�ؤكدا 

الداخلية  وزارة  مع  الت�ا�سل  �ست�ستمر يف  امل�ؤ�س�سة  بان 

لالتفاقيات  وفقا  بحق�قهم  املحب��سني  متتع  ال�ستمرارية 

الدولية حلق�ق االإن�سان.

واملتابعة  والر�سد  ال�سكاوى  جلنة  رئي�ض  واكد 

امل�اطنني  جميع  حق�ق  تعترب  ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  اأن 

فقد  وبالتايل  عالية,  اأول�ية  ذات  واملقيمني  البحرينيني 

اأر�سلت وفداً رفيع امل�ست�ى ملتابعة الق�سية و�سيتم اإعداد 

يف  للم�س�ؤولني  رفعه  �سيتم  الزيارة  عن  مف�سل  تقرير 

وزارة الداخلية كما �سيتم متابعة تنفيذ جميع الت��سيات.

التنفيذي  الرئي�ض  باأعمال  القائم  اعتمد 

البحرين«  »ب�ليتكنك  التقنية  البحرين  لكلية 

للعام  املقب�لني  اأ�سماء  الع�سريي  حممد  د. 

االأكادميي املقبل 2013 – 201٤ يف ال�ساد�ض 

من اأغ�سط�ض اجلاري.  

التي  الكبرية  باجله�د  الع�سريي  ون�ه 

اإعالن  من  لالنتهاء  الب�ليتكنك  اإدارة  بذلتها 

يف  املحدد  امل�عد  قبل  املقب�لني  الطلبة  اأ�سماء 

الطلبة  وهناأ  اجلاري,  اأغ�سط�ض  منت�سف 

متميزة  جامعية  حياة  لهم  متمنًيا  املقب�لني 

بطاقميها  الب�ليتكنك  اأن  م�ؤكًدا  وم�فقة 

التدابري  االإداري واالأكادميي قد اتخذت جميع 

الالزمة ال�ستقبال الطلبة والتي ت�سمن ح�س�ل 

الطالب على الراحة النف�سية اأوالً وتعينه على 

م�ا�سلة حياته الدرا�سية بي�سر وج�دة عالية 

تت�افق مع روؤية ب�ليتكنك واأهدافها الطاحمة 

اإىل تخريج طلبة جاهزين لالنخراط يف �س�ق 

العمل ف�ر تخرجهم المتالكهم جميع املهارات 

الذي تخرج�ا  الالزمة يف الربنامج  والقدرات 

فيه مبا يحقق روؤية 2030.

مل  الذين  للطلبة  اأ�سفه  بالغ  عن  وعرّب 

للعام  بالب�ليتكنك  بااللتحاق  احلظ  يحالفهم 

االأكادميي املقبل الأي �سبب كان كعدم اجتيازهم 

المتحان القب�ل اأو حمدودية املقاعد ال�ساغرة 

للقب�ل  املطل�بة  ال�سروط  ا�ستيفاء  عدم  اأو 

م�سرًيا اإىل اأنه باإمكانهم اإن كان�ا م�سرين على 

التحاق  بطلب  التقدم  الب�ليتكنك  الدرا�سة يف 

الت�فيق  لهم  متمنًيا  م�ستقباًل,  اأخرى  مرة 

والنجاح يف حياتهم اجلامعية اأينما كانت.

واأ�سار رئي�ض ق�سم القب�ل اأحمد مال اهلل اإىل 

االختيار  عملية  �سديدة يف  كانت  املناف�سة  اأن 

ال�ساغرة  املقاعد  حمدودية  مع  ا  خ�س��سً

للطلبة اجلدد م�سرياً اإىل اأنه مت اإر�سال ر�سائل 

الإعالمهم  املتقدمني  جميع  اإىل  ق�سرية  ن�سية 

اإر�سال ر�سائل  بقرار القب�ل من عدمه, كما مت 

عرب الربيد االإلكرتوين اإىل جميع املقب�لني.

واأو�سح اأنه على الطلبة املقب�لني املبادرة 

مبنى  اإىل  الت�جه  عرب  وذلك  قب�لهم  بتثبيت 

رقم 8 مبقر الب�ليتكنك يف مدينة عي�سى خالل 

من  اجلاري  اأغ�سط�ض   22  -  18 من  الفرتة 

ال�ساعة التا�سعة �سباًحا وحتى الثانية ظهًرا, 

القب�ل  ر�سالة  من  ن�سخة  معهم  م�سطحبني 

االإلكرتونية وبطاقة اله�ية, للقيام باإجراءات 

الدرا�سية  الر�س�م  بدفع  وذلك  القب�ل,  تثبيت 

 120 والبالغة  لال�سرتجاع«  قابلة  »غري 

البحرينيني, و2520  للطلبة  بحرينًيا  ديناًرا 

ديناًرا للطلبة غري البحرينيني, ومن ثم اإكمال 

وت�قيع جميع امل�ستندات املطل�بة, كما و�سيتم 

اأجل البطاقة  التقاط �س�رة �سخ�سية لهم من 

االأول  الف�سل  مبتطلبات  واإعالمهم  اجلامعية 

يف  الت�سجيل  وكيفية  االأكادميي,  العام  من 

املقررات الدرا�سية, وغري ذلك من االأم�ر.

لكنهم خارج  قب�لهم  الذين مت  الطلبة  اأما 

البحرين خالل فرتة التثبيت فاإن على الطالب 

اإليه  امل�جهة  االإلكرتونية  الر�سالة  على  الرد 

قب�له  خاللها  من  ي�ؤكد  الب�ليتكنك  قبل  من 

اأو  اأهله  من  اأحًدا  ينتدب  ثم  ومن  العر�ض 

الدرا�سية  الر�س�م  لدفع  البحرين  يف  معارفه 

وامتام اإجراءات تثبيت القب�ل حيث تعد هذه 

اخلط�ة مبثابة حجز املقعد اإىل حني اأن يق�م 

الطالب �سخ�سًيا بالت�جه اإىل مقر الب�ليتكنك 

لت�قيع امل�ستندات املطل�بة يف م�عد اأق�ساه ٤ 

�سبتمرب املقبل. 

د. حممد الع�سريي


