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دعوا اإىل تفعيل دور �سفارات البحرين.. حمافظ واأهايل املحرق: 

ل م��ك��ان ل��ل��ط��ائ��ف��ي��ة ب��ي��ن��ن��ا.. و���س��ن��ق��ف يف وج���ه الإره�����اب

هناأ بنجاح �سباق الفورموال 1.. حمافظ الو�سطى:

الوطنية  اللحمة  تربطها  واح���دة  اأ���س��رة  البحرين  �سعب 

ا�ستقبل املمثل اخلا�ص لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي.. ال�سيد:

»اخلريية امللكية« تقدم العديد من امل�ساعدات للأ�سقاء الفل�سطينيني

ا�ستقبل الدكتور م�سطفى ال�سيد االأمني العام للموؤ�س�سة 

املمثل  مورينج   فرودي  املوؤ�س�سة  مبقر  امللكية  اخلريية 

اخلا�ص لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي – برنامج م�ساعدة 

املمثل  غروهمان  وبيرت     )UNDP( الفل�سطيني  ال�سعب 

البحرين،  مبملكة  االمنائي  املتحدة  االمم  لربنامج  املقيم 

احلاكمية  فريق  رئي�سة  عماوي  عبلة  الدكتورة  بح�سور 

ال�سعب  الرئي�سية بربنامج م�ساعدة  الر�سيدة وامل�ست�سارة 

الفل�سطيني، وعلي �سلمان �سالح م�سوؤول الربامج التنموية 

اليعقوب  عبداهلل  ويو�سف  االإمنائي  املتحدة  االأمم  بربنامج 

اخلريية  املوارد  وتنمية  للتخطيط  امل�ساعد  العام  االأمني 

التخطيط  اإدارة  مدير  الدو�سري  دلهان  ح�سني  واإبراهيم 

وامل�ساريع باملوؤ�س�سة اخلريية امللكية.

الذي  الكبري  االإن�ساين  بالدور  ال�سيد   الدكتور  وا�ساد 

لل�سعب  والعون  اخلدمات  تقدمي  يف   )UNDP( به  تقوم 

الفل�سطيني ال�سقيق، موؤكداً رعاية ودعم جاللة امللك لعمل 

بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  امللكية  اخلريية  املوؤ�س�سة 

حمد اآل خليفة لدعم االأ�سقاء املحتاجني يف الدول وال�سعوب 

ال�سقيقة وال�سديقة.

وبني اأن املوؤ�س�سة اخلريية امللكية وبتوجيه من جاللة 

بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  وبقيادة  امللك وبدعم من احلكومة 

حمد اآل خليفة قامت بتقدمي العديد من امل�ساعدات لالأ�سقاء 

يف  التنموية  امل�ساريع  من  العديد  وتننفيذ  الفل�سطينيني 

غزة، حيث �سملت هذه امل�ساريع بناء مركز مملكة البحرين 

تل  البحرين يف  ومدر�سة مملكة  يون�ص  ال�سحي يف خان 

الهوى وبناء مكتبة لالأطفال يف فناء مدر�سة الفاخورة كما 

اأطراف  وتركيب  بت�سنيع  امللكية  اخلريية  املوؤ�س�سة  قامت 

�سناعية لـ 1200 معاق من الن�ساء والرجال واالأطفال مع 

املختربات  جتهيز  اإىل  باالإ�سافة  مهنياً  وتدريبهم  تاأهيلهم 

من  وغريها  غزة  يف  االإ�سالمية  اجلامعة  يف  العلمية 

امل�ساريع امل�ساعدات االإن�سانية واالإغاثية.

وعدد  املوؤ�س�سة  تاريخ  عن  نبذة  ال�سيد  الدكتور  وقدم 

والفئات  امللك  جاللة  قبل  من  املكفولني  واالأرامــل  االأيتام 

امل�ستفيدة من عمل املوؤ�س�سة واأنواع الرعاية التي تقدم لهم 

يف �سبيل امل�ساهمة يف تربية االأبناء واالرتقاء مب�ستوياتهم 

تنفذها  التي  التنموية  وامل�ساريع  واالجتماعية  العلمية 

الكفالة  املوؤ�س�سة يف �ستى املجاالت الرعائية والتي ت�سمل 

اأن�سطة  وتنظيم  والرتبوية،  التعليمية  والرعاية  املالية 

االأمم  لربنامج  اخلا�ص  املمثل  واأ�ساد  وترفيهية.  تربوية 

ح�سرة  ورعاية  بدعم  مورينج   فرودي  االإمنائي  املتحدة 

واالأرامل  االأيتام  ورعاية  اخلريي  للعمل  اجلاللة  �ساحب 

واملحتاجني، مثمناً امل�ساعي اخلرية والدور االإن�ساين الكبري 

ال�سعب  دعم  يف  امللكية  اخلريية  املوؤ�س�سة  به  تقوم  الذي 

الفل�سطيني وال�سعوب ال�سديقة يف الدول املنكوبة، م�سيداً 

تنفيذ  ا�ستطاعت  والتي  امللكية  اخلريية  املوؤ�س�سة  باإدارة 

جميع هذه امل�ساريع خالل وقت قيا�سي ومهنية احرتافية 

عالية. وقدم فرودي مورينج نبذة عن عمل برنامج االأمم 

الفل�سطيني  ال�سعب  م�ساعدة  برنامج   – االإمنائي  املتحدة 

اطار  تاأتي يف  التي  واأهم اخلدمات وامل�ساريع   )UNDP(

امل�ساهمة يف تعزيز بناء الدولة الفل�سطينية ودعم �سمود 

وتطوير  متكني  وت�سمل  اأر�سه،  على  الفل�سطيني  ال�سعب 

ودعم  القانون،  �سيادة  وتعزيز  املوؤ�س�ساتية،  القدرات 

البنية التحتية و اعادة االعمار باالإ�سافة اإىل حماربة الفقر 

واالهتمام بالبيئة وتنمية ومتكني املراأة وال�سباب.

والتن�سيق  التعاون  �سبل  مناق�سة  اللقاء  خالل  ومت 

االأمم  وبرنامج  امللكية  اخلريية  املوؤ�س�سة  بني  امل�سرتك 

الفل�سطيني  ال�سعب  م�ساعدة  برنامج   – االإمنائي  املتحدة 

)UNDP(   لدعم ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق.

هناك  باأن  املحافظة  واأهــايل  املحرق  حمافظ  اأكد 

الوطنية  اللحمة  اإرهابية تعمل جاهدة على تعكري  اإياٍد 

القانون  االإجرامية اخلارجة على  الفئة  باملحرق، وهذه 

حتاول جاهدة زرع الفتنة الطائفية املقيتة، ولكن وطنية 

احلكيمة  والقيادة  للوطن  املحرق  اأهايل  وحب  ووالء 

تقف يف وجه كل من ت�سّول له نف�سه امل�سا�ص بالعائلة 

املحرقية الواحدة.

جاء ذلك خالل املجل�ص االأ�سبوعي ملحافظة املحرق 

الذي قدم املحافظ من خالله لالأهايل النتائج االيجابية 

الناجتة عن زيارة جاللة امللك اإىل مملكة تايالند.

ورفع املحافظ با�سمه وبا�سم االأهايل خال�ص ال�سكر 

الوزارة  رئي�ص  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإىل  واالمتنان 

باإ�سقاط  واملتمثلة  ال�سعبي  ال�سوق  لتجار  مكرمته  على 

ديونهم خالل زيارة �سموه االأخرية ملوقع ال�سوق.

النجاح  اأهايل املحرق  با�سم  للقيادة  املحافظ  وبارك 

الباهر للبحرين يف ا�ست�سافة العر�ص العاملي املتمثل يف 

اجلولة الرابعة من �سباقات الفورموال واحد، موؤكداً باأن 

االأمن  بلد  البحرين  باأن  اجمع  للعامل  اثبت  النجاح  هذا 

االأ�سقاء  ال�ستقبال  مهيئني  واأر�سه  و�سعبه  واالأمــان، 

واالأ�سدقاء من كافة دول العامل.

كما رفع املحافظ واالأهايل اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير 

اإىل الفريق الركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

الداخلية ورجاالت وزارة الداخلية من �سباط و�سباط 

يف  بذلت  التي  االأمنية  اجلهود  كافة  على  واأفراد  �سف 

حفظ االأمن واالأمان خالل هذا احلدث العاملي، موؤكداً باأن 

البحرين تفخر بالتقدم والتطور يف جمال العمل االأمني.

واأكد اأن اململكة ت�سرفت بزيارة ف�سيلة االإمام االأكرب 

مملكة  الثاين  لبلده  االأزهر  �سيخ  الطيب  احمد  الدكتور 

مواقف  عالياً  يثمنون  املحرق  اأهايل  اإن  البحرين، حيث 

طبع  وقد  البالد،  على  مرت  التي  االأزمة  اإبان  ف�سيلته 

حمافظ املحرق قبلة على جبني �سيخ االأزهر با�سم اأهايل 

املحرق الذين يكنون ل�سخ�سه ولالأزهر ال�سريف ومل�سر 

العروبة كل املحبة والتقدير.

اململكة  �سفارات  دور  تفعيل  اهمية  االأهــايل  واأكد 

باخلارج، كونها تلعب دوراًً مهماً يف التاأثري على االإعالم 

االإرهابيون  التي يحاول  كاملة  بنقل احلقيقة  اخلارجي 

واالأكاذيب  الفربكات  ومترير  طم�سها  على  جاهدين 

للدول ال�سديقة و�سعوبها.

وهناأ املحافظ با�سمه وبا�سم االأهايل رئي�ص واأع�ساء 

الفريق  حتقيق  مبنا�سبة  املحرق  نادي  اإدارة  جمل�ص 

كاأ�ص  الكوؤو�ص،  اأغلى  لقب  بالنادي  القدم  لكرة  االأول 

املحافظة،  اأهايل  جلميع  �سرف  هي  التي  امللك  جاللة 

املحرق  مبحافظة  الغالية  الكاأ�ص  هذه  تظل  باأن  متمنياً 

اإىل االأبد، موؤكداً باأن اأفراح املحرق ال تكتمل اإال بنيل اأغلى 

الكوؤو�ص والبطوالت والتي حتمل اأ�سماء القيادة.

واأهــايل  الفا�سل  مبارك  الو�سطى  حمافظ  رفــع 

اىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  ا�سمى  الو�سطى  املحافظة 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  مقام 

�سلمان  بن  االأمري خليفة  امللكي  ال�سمو  خليفة و�ساحب 

اآل خليفة رئي�ص الوزراء و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االعلى 

النائب االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء على النجاح الذي 

حققته مملكة البحرين يف ا�ست�سافتها ل�سباق الفورموال 

1 على اجلائزة الكربى لطريان اخلليج.

اأيات  اأ�سمى  املحافظة  واأهــايل  املحافظ  رفع  كما 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  الوزراء  رئي�ص  مقام  اىل  التهاين 

االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة مبنا�سبة منح �سموه 

بالغ  عن  معربني  لالأملنيوم،  اخلليجي  املجل�ص  جائزة 

�سكرنا وتقديرنا على ما يوليه �سموه من اهتمام دائم يف 

جمال التنمية و�سناعة االأملنيوم.

جاء ذلك خالل املجل�ص اال�سبوعي الذي عقد الثالثاء 

املا�سي بح�سور نائب املحافظ د. ال�سيخ �سباح بن حمد 

واأهايل  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  من  وعدد  خليفة  اآل 

ومنت�سبي املحافظة.

وتقدم املحافظ بجزيل ال�سكر والتقدير لرجال االأمن 

على حفظ االأمن واالمان يف مملكة البحرين خالل فرتة 

لطريان  الكربى  اجلائزة  على   1 الفورموال  �سباقات 

اخلليج وعلى راأ�سهم معايل الفريق الركن ال�سيخ را�سد 

بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية املوقر.

يف  الو�سطى  املحافظة  م�ساهمة  للح�سور  واأو�سح 

وذلك   ،1 الفورموال  ل�سباقات  العاملي  الريا�سي  احلدث 

من  عدد  باإقامة  الدولية  البحرين  حلبة  مع  بالتن�سيق 

مبجمعات  ايام  ثالثة  مدى  على  املتنوعة  الفعاليات 

خمتلفة من نظاق املحافظة.

ا�سرة  البحرين  �سعب  ان  للح�سور  املحافظ  واأكد 

الوطنية  اللحمة  تربطه  واحد  �سف  يف  ت�سري  واحدة 

الر�سيدة،  لقيادته  وطنه  جتاه  ال�سنني  منذ  والتكاتف 

االآراء  جلميع  ت�ستمع  املحافظة  ان  للجميع  م�سريا 

والعمل  للم�سوؤولني  وتقدمها  االأهايل  من  واملالحظات 

اجلهات  مع  بالتن�سيق  لها  املالئمة  احللول  ايجاد  على 

ذات االخت�سا�ص من خالل القانون والنظام.

حمافظ املحرق خالل لقائه اأهايل املحافظة 

الفا�سل خالل ا�ستقباله عددا من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واأهايل املحافظة

ال�سيد م�ستقبالً املمثل اخلا�ص لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي

)البحرين ُظلمت(

مع  خالف،  اأو  جدل،  يف  اأدخــل  اأن  يوماً  اأتخيل  مل 

االإن�سان.  اأو منظمة مراقبة حقوق  الدولية  العفو  منظمة 

اأّيدت دائماً عملهما ودفاعهما عن حق كل اإن�سان يف احلياة 

واحلرية، واإن وجدت ما ال اأوافق عليه كنت اأن�سبه اىل عدم 

االإحاطة بكل املعلومات يف هذا البلد اأو ذاك، فاحلكومات 

يف بالدنا وال�سعوب غري مفتوحة اأو منفتحة، واملعلومات 

دائماً يف حرز حريز.

على  املنظمتني  مع  خــالف  يف  نف�سي  اأجــد  اليوم 

اأتهم  ولن  »موؤامرة«  اأقول  ولن  البحرين،  من  موقفيهما 

اأن�سب  واإمنــا  البحرين،  اىل  االإ�ساءة  بتعمد  املنظمتني 

يف  ال�سذاجة  ثم  املعلومات  وقلة  اجلهل  اىل  موقفيهما 

ي�سرخون  وقادتها  املعار�سة،  من  ت�سمعان  ما  ت�سديق 

دميقراطية وهم ي�سعون اىل قلب النظام.

اأريد قبل اأن اأ�سجل اعرتا�ساتي اأن يعرف القارئ اأنني 

رمبا كنت الكاتب العربي الوحيد غري ال�سيعي الذي يوؤيد 

برناجماً نووياً ايرانياً ع�سكرياً ويريد من الدول العربية 

دائماً  اإ�سرائيل  �سد  اهلل  حزب  اأوؤيد  كما  مثله،  تفعل  اأن 

متجاوزاً اأخطاءه يف لبنان واإزاء �سورية، وقد قلت دائماً 

واأقول اليوم اإن للمعار�سة يف البحرين طلبات حمقة. ثم 

اأهلها وحتماً  اأكرث من غالبية  البحرين  اأعرف  اأنني  اأزعم 

اأكرث من اأي منظمة دولية، فاأنا اأعرفها من اأيام كان املوج 

ال�سيخ  مراهقاً  راأيت  وقد  البحرين،  بوابة  على  »يفق�ص« 

والتجار  كلهم  احلكم  رجال  واأعرف  اهلل،  رحمه  �سلمان، 

والنا�ص العاديني حتى �سائق ال�سيارة.

اأمنية  م�ساكل  دون  من  انتهى  بري«  »الغران  �سباق 

تخريبه،  كانت  املعار�سة  قيادة  رغبة  اأن  مع  ُتذكر، 

ومنظمتا العفو وحقوق االإن�سان كانتا تريدان عدم اإجراء 

ال�سباق ب�سبب امل�ساكل هناك، واأترجم حرفياً عن منظمة 

ت�سجن  البحرينية  ال�سلطات  ان  االإن�سان:  حقوق  مراقبة 

متظاهرين م�ساملني ومدافعني عن حقوق االإن�سان.

�سلميني،  لي�سوا  املتظاهرون  اأبداً،  �سحيح؟  هذا  هل 

موعد  حول  الكثرية  بياناتهما  يف  تقوال  مل  واملنظمتان 

حجارة  يحملون  املتظاهرين  اإن  واحد  الفورموال  �سباق 

ال  كما  ال�سرطة،  رجال  بها  رموا  وقد  حارقة  وقنابل 

تقوالن اإن معار�سني جبناء من البالغني ير�سلون اأطفالهم 

والقنابل  احلجارة  رمي  على  ويحر�سونهم  القا�سرين 

احلارقة ويعّر�سون حياتهم للخطر. اأحتدى املنظمتني اأن 

تنكرا ا�ستعمال املتظاهرين احلجارة وقنابل مولوتوف، ثم 

اأطلب منهما اأن تقارنا ذلك بالزعم اأن املتظاهرين م�ساملون.

وراء  واالن�سياق  اجلهل  من  باأكرث  املنظمتني  اأتهم  ال 

كذب بع�ص زعماء املعار�سة، واأتهم حتديداً املر�سد عي�سى 

قم  يف  در�سا  اللذين  �سلمان  علي  الوفاق  وزعيم  قا�سم 

اإقامة  ويدينان بالوالء الآيات اهلل االيرانيني، فهما يريدان 

املحا�سرة  ايران  يتبع  الفقيه  والية  اأ�سا�ص  على  نظام 

املقاطعة التي حترِّ�ص على �سعب البحرين كل يوم.

بيان يف  ال�سهر  هذا  لها  �سدر  الدولية  العفو  منظمة 

حكم  اأي  تنفذ  مل  البحرين  مملكة  مطلعه:  اأترجم  لندن 

باالإعدام لل�سنة التالية على التوايل.

اأرجو اأن ي�سححني القراء اإذا كانت عندهم معلومات 

حكم  اإطالقاً  تنفذ  مل  البحرين  فحكومة  معلوماتي،  غري 

اإعدام الأ�سباب �سيا�سية. وعلى �سبيل تذكري منظمة العفو، 

فقد �سدر حكم يف مثل هذا ال�سهر من �سنة 2011 باإعدام 

ينفذ  ومل  �سرطيني،  بقتل  اأدينوا  �سيعة  مواطنني  اأربعة 

احلكم.

ما اأذكر هو اإعدام واحد �سنة 2008 واآخر �سنة 2010 

يف جرائم قتل واعتداء عادية ال عالقة لها بال�سيا�سة.

التاآمر،  اأو  بالتواطوؤ،  البحرينية  املعار�سة  قادة  اأتهم 

الدولية  املنظمات  واأتهم  البحرين،  �سعب  على  ايران  مع 

باجلهل وال�سذاجة، واأكتب دفاعاً عن �سعب البحرين كله.

عن �سحيفة احلياة اللندنية

جهاد الخازن

بدء اختبارات القبول

 يف البوليتكنك 27 اجلاري

التقنية  البحرين  بكلية  القبول  ق�سم  رئي�ص  قال 

)بوليتكنك البحرين( اأحمد مال اهلل اإن اختبارات القبول 

بطلبات  املتقدمون  الطلبة  لها  يخ�سع  اأن  يجب  التي 

 – املقبل 2013  االأكادميي  للعام  بالبوليتكنك  االلتحاق 

2014م، �ستبداأ اعتباًرا من 27 اأبريل اجلاري وت�ستمر 

اإىل 6 يوليو املقبل وذلك بح�سب املوعد الذي يتم حتديده 

للطالب عند تقدميه طلب االلتحاق.

اللغة  يف  �ستكون  القبول  اختبارات  اأن  واأ�ساف 

املتقدمني  الطلبة  والريا�سيات، وعلى جميع  االإجنليزية 

بطلبات االلتحاق اخل�سوع لهذه االختبارات يف التاريخ 

م�سرًيا  االختبار،  موعد  بطاقة  لهم يف  املحددين  والزمن 

ي�ستغرق  االإجنليزية  اللغة  يف  الكفاءة  اختبار  اأن  اإىل 

ويت�سمن  االإنرتنت  بوا�سطة  تقدميه  و�سيتم  دقيقة   60

اال�ستماع.  وكفاءة  االإجنليزية  اللغة  ا�ستخدام  اختبار 

فيما يت�سمن اختبار الكتابة باللغة االإجنليزية ويت�سمن 

 140 حدود  يف  جدلية  مقالة  كتابة  اأو  تف�سرييا  �سوؤاال 

كلمة خالل 30 دقيقة فقط.

بطريقة  �سوؤاال   50 في�سمل  الريا�سيات  اختبار  اأما 

الق�سرية،  االأ�سئلة  وبع�ص  متعدد  من  االإجابة  اختيار 

ومدته 90 دقيقة فقط. وميكن للطلبة املتقدمني االطالع 

والريا�سيات  االإجنليزية  اللغة  الختباري  مناذج  على 

بالدخول اإىل موقع البوليتكنك االإلكرتوين.


