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وكيل  عبداهلل  عبداللطيف  عبداهلل  ال�سفري  اجتمع 

اخلارجية �سباح اأم�س بديوان عام الوزارة بوفد ر�سمي 

من وزارة اخلارجية الفلبينية برئا�سة رينالدو كاتابنج 

املهاجرين  العمال  ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  مكتب  مدير 

وذلك بح�سور �ساهيد قالنق �سفري الفلبني لدى البحرين.

مع  الوزارة  وكيل  ا�ستعر�س  االجتماع،  وخالل 

البحرين  بني  القائمة  الثنائية  العالقات  الفلبيني  الوفد 

والفلبني، منوها مب�سارها وما ت�سهده من تطور ومناء يف 

كافة املجاالت خا�سة ما يتعلق منها باملجال االقت�سادي 

والقن�سلي.

الزائر  الوفد  مع  الوزارة  وكيل  ا�ستعر�س  كما 

الزاهر  العهد  يف  اململكة  يف  حتققت  التي  االإ�سالحات 

ما  ومنها  املفدى  البالد  عاهل  امللك  اجلاللة  ل�ساحب 

يتعلق باخلطوات التي اتخذتها البحرين يف جمال تعزيز 

وحماية حقوق االإن�سان.

الطيبة  بالعالقات  الفلبيني  الوفد  اأ�ساد  جانبه،  من 

اإىل  ال�سعي  اأهمية  موؤكدا  بالفلبني،  البحرين  تربط  التي 

تعزيز  و�سبل  بينهما  القائمة  الثنائية  العالقات  تطوير 

التعاون امل�سرتك.

ودان الوفد الفلبيني وب�سدة االأعمال االإرهابية التي 

لقيادة  والتقدير  ال�سكر  وقدم  موؤخرا  اململكة  �سهدتها 

مملكة البحرين على ما تبديه من اهتمام كبري للجالية 

من  املزيد  نحو  التطلع  عن  معربا  اململكة،  الفلبينية يف 

التعاون امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني.

ال�سمو  �ساحب  زيارة  الوطنية  الوحدة  جتمع  ثمن 

امللكي ال�سيخ خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

اإىل مقره يف الب�سيتني �سباح اأم�س.

واأكد التجمع موقفه الثابت من �سرعية نظام احلكم 

باأهمية  واإميانه  وهويتها  اململكة  وعروبة  البحرين  يف 

حتقيق الوحدة الوطنية يف البالد.

وجدد دعمه الكامل وم�ساندته خلطوات القيادة يف 

ملواجهة  الوطني  املجل�س  من  الواردة  التو�سيات  تنفيذ 

على  املحافظة  يف  حر�سه  موؤكدا  واجتثاثه،  االرهاب 

بناء  ركائز  من  اأ�سا�سية  ركيزة  باعتباره  الوطني  االأمن 

الوطن وبالتايل فاإن احلفاظ على االأمن ومواجهة اأعمال 

التخريب واالإرهاب هو م�سوؤولية الدولة من خالل انفاذ 

ن�سو�س القانون بحزم.

الكرمية  زيارته  على  الوزراء  رئي�س  �سمو  و�سكر 

الذي  اللقاء  التجمع يف  لقيادات  �سموه  ا�ستماع  مثمنني 

اأكد خالله قيادات التجمع ل�سمو رئي�س الوزراء �سرورة 

احلزم يف تطبيق القانون والتاأكيد على الوحدة الوطنية 

التفرقة  حماولة  وك�سر  مكوناته  بكل  ال�سعب  وحماية 

املحافظة  اأهمية  على  والتاأكيد  واملقيمني  املواطنني  بني 

القادمة والعمل على جتنيبهم الوقوع يف  على االأجيال 

الطائفي  التمزيق  فتنة  مثل ما وقع على جيلنا هذا من 

وامل�سوؤولية امل�سرتكة عن كل مكونات ال�سعب البحريني 

واملقيمني فيه. والتاأكيد على مبداأ ال�سفافية يف التعاطي 

امل�ستجدات  كافة  على  املواطنني  واإطالع  االإعالمي 

ومتليكهم احلقائق الكاملة.

وا�سار التجمع اىل ان قياداته اأكدت خالل اللقاء على 

وحدة ال�سعب والقيادة يف مواجهة االأخطار والتحديات 

الداخلية واخلارجية باعتباره الدرع الذي تتك�سر عليه 

حماوالت التخريب واالإرهاب والتاآمر اخلارجي، موؤكدا 

متكني  �سرورة  على  حممود  اآل  عبداللطيف  ال�سيخ 

الكفاءات ال�سبابية بالنظر للم�ستقبل الواعد.

بامل�سا�س  ال�سماح  عدم  على  تاأكيدهم  اىل  وا�سار 

ال�سيادي االحمر والذي  باالأمن الوطني باعتباره اخلط 

ال�سعب  بيانه  ختام  يف  التجمع  وهناأ  فيه.  جماملة  ال 

علينا  اهلل  اعاده  املبارك  الفطر  عيد  بحلول  البحريني 

بالقوة واملنعة والوحدة والوئام.

ثمن زيارة رئي�س الوزراء واأكد ثبات موقفه من �سرعية احلكم.. التجمع: 

دعم كامل لتنفيذ »تو�صيات الوطني« ملواجهة الإرهاب واجتثاثه 

اخلارجية اأطلعته على االإ�سالحات احلقوقية

وفــد فليبينــــي يديــن الأعمــال الإرهابيــة الأخيــــرة  

وكيل اخلارجية لدى اجتماعه بالوفد الفيبيني

خططها  لتنفيذ  مبادراتها  اإطار  يف 

بت�سجيع  منها  واإمياناً  اال�سرتاتيجية 

التقنية،  ا�ستخدام  على  وحثهم  ال�سباب 

اأعلنت جامعة البحرين عن اإلغائها الآليات 

امللتحقني  اجلدد  للطلبة  التقليدية  الدفع 

من  لالإ�ستفادة  الطلبة  وتدعو  باجلامعة، 

لطلبة  الدرا�سية  الر�سوم  )دفع  خدمة 

البوابة  موقع  على  البحرين(  جامعة 

.Bahrain.bh الوطنية

واأ�سوة بالف�سل املا�سي، اأطلقت هيئة 

الرتويجية  االلكرتونية احلملة  احلكومة 

الر�سوم  ا�سرتداد  طريق  عن  للخدمة 

الدرا�سية لع�سرين طالباً من الطلبة اجلدد 

والدفع  القبول  تثبيت  عملية  امتوا  ممن 

عن طريق اخلدمة االإلكرتونية حتى 24 

الف�سل  مواد  لت�سجيل  اجلاري  اأغ�سط�س 

االأول للعام الدرا�سي 2014/2013.

القبول  عميد  اأو�سح  ال�سدد،  وبهذا 

الدكتور  البحرين  جامعة  يف  والت�سجيل 

له  ت�سريح  يف  اجلودر،  عبداهلل  اأ�سامة 

بناء  القرار  هذا  اتخذت  اجلامعة  باأن 

على درا�سة اإح�سائيات وبيانات عمليات 

الدرا�سية  الف�سول  خالل  الت�سجيل 

الطلبة يف  اأعداد  واأن  �سيما  املن�سرمة، ال 

القبول  تثبيت  وعملية  م�ستمر،  اإزدياد 

عملية  امتام  تتيح  للطلبة  االإلكرتوين 

اأكرب  ب�سال�سة  الر�سوم  ودفع  الت�سجيل 

الطوابري،  يف  لالإنتظار  احلاجة  ودون 

الدفع  خدمة  تد�سني  منذ  اأنه  اإىل  م�سرياً 

هذه  �ساهمت  القدامى  للطلبة  االإلكرتوين 

العملية ب�سكل كبري يف تقلي�س االإزدحام 

يف قاعة الت�سجيل باجلامعة.

حري�سة  البحرين  جامعة  اأن  وذكر 

ا�ستخدام  على  ال�سباب  ت�سجيع  على 

من  واال�ستفادة  احلديثة  التقنيات 

احلكومة  توفرها  التي  املمار�سات  اأحدث 

التحاقهم  من  بدءاً  وذلك  االإلكرتونية، 

تخرجهم  بعد  وحتى  اجلامعية  باملرحلة 

واإنخراطهم يف �سوق العمل.

والت�سجيل  القبول  عميد  واأ�سار 

اخلطة  اأن  اإىل  البحرين  جامعة  يف 

ت�سمنت  البحرين  اال�سرتاتيجية جلامعة 

مواءمة  منها  جوهرية  عنا�سر  عدة 

املمار�سات  الأف�سل  واالإدارة  احلوكمة 

التقنية  ا�ستخدام  تعزيز  وياأتي  الدولية، 

متكاملة  تنفيذية  خطة  اأهداف  �سمن 

مو�سع  االإ�سرتاتيجية  اخلطة  لو�سع 

التطبيق العملي.

اأن  �سرورة  على  د.اجلودر  واأكد 

جامعي  رقم  اجلدد  الطلبة  لدى  يكون 

ليتمكنوا  املفعول  �ساريتي  مرور  وكلمة 

الطلبة  داعياً  اخلدمة،  هذه  ا�ستخدام  من 

والت�سجيل  القبول  ملراجعة عمادة  اجلدد 

املطلوبة  البيانات  على  للح�سول 

اإىل  الفتاً  االإلكرتونية،  اخلدمة  ال�ستخدام 

توجههم  تعليمات  �سيجدون  الطلبة  اأن 

الإمتام عملية الدفع يف املوقع االإلكرتوين، 

و�سيتمكنون كذلك من خالل هذه اخلدمة 

دفع  بعد  الدرا�سي  اجلدول  طبع  من 

الر�سوم.

يف حملة ترويجية.. 20 منهم �سي�سرتجعون قيمة الر�سوم

جامعة البحرين ت�صتبدل دفع الر�صوم التقليدية اإىل اإلكرتونية 

د. ا�سامة اجلودر

اجلامعية  اأبوغزاله  طالل  كلية  اأعلنت 

الدرا�سي  للف�سل  الت�سجيل  بدء  عن  لالأعمال 

اجلدد  للطلبة   2014/2013 لعام   االأول 

�سهر  من  ع�سر  التا�سع  حتى  �سي�ستمر  والذي 

اإدارة  بكالوريو�س  برنامج  يف  املقبل  �سبتمرب 

االأعمال -املعتمد من قبل االأمانة العامة ملجل�س 

التعليم العايل يف البحرين - يف ثالثة جماالت 

والدرا�سات  الدولية  املحا�سبة  االإدارة،  وهي 

اللوج�ستية. 

الكلية  رئي�س  باأعمال  القائم  و�سرح   

الدكتور �سامل االأقط�س قائالً: »ي�سرنا اأن نعلن 

عن بدء الت�سجيل للطلبة اجلدد لهذا العام من 

خالل طرحنا لربنامج البكالوريو�س يف ثالثة 

جماالت تعترب من املجاالت احليوية واملطلوبة 

بقطاع  املتعلقة  املهن  وت�سمل  العمل  �سوق  يف 

االأعمال  وقطاع  التجارية  واملوؤ�س�سات  البنوك 

العام وال�سركات والدوائر احلكومية  والقطاع 

وقطاع ال�سناعات واخلدمات والتعليم«. 

الكلية  يف  قائالً:«نتميز  االأقط�س  واأ�ساف 

تالئم  والتي  العاملية  الدرا�سية  مبناهجنا 

من  اأ�ساتذة  ويقدمها  العمل  �سوق  متطلبات 

حرم  يف  العريقة  العاملية  اجلامعات  خريجي 

التقنيات  باأحدث  وجمهز  جاذب  جامعي 

اعتمادنا  مع  الع�سرية  التعليمية  والو�سائل 

التعليم  يف  كاأ�سا�س  االجنليزية  اللغة  على 

والعملية  النظرية  املهارات  على  الرتكيز  مع 

اخلطة  وحتتوي  والريادة  االإبداع  حتفز  التي 

الكلية  تطرحها  التي  للتخ�س�سات  الدرا�سية 

اأربع  على )123( �ساعة معتمدة موزعة على 

الدرا�سية  �سنوات درا�سية حيث ت�سمل اخلطة 

مع  اجلامعة  خارج  عملي  ميداين  تدريب  على 

والالمنهجية  الفنية  املهارات  على  الرتكيز 

لتحفيز االإبداع والريادة«. 

يف ثالثة تخ�س�سات معتمدة من جمل�س التعليم العايل يف البحرين  

بدء الت�صجيل لكلية طلل اأبوغزالة اجلامعية للأعمال 

البوليتكنك تتو�صع يف مبانيها بتكنولوجيا �صديقة للبيئة
امل�ساريع  ق�سم  رئي�س  �سرح 

التقنية  البحرين  كلية  يف  وال�سيانة 

اإن  احلمر  ح�سني  البحرين(   )بوليتكنك 

مبانيها  يف  تو�سعة  �ست�سهد  البوليتكنك 

عمل  ور�س  باإ�سافة  احلالية  االأكادميية 

وا�سرتاحات وخمتربات، وفق تكنولوجيا 

وذلك  للبيئة،  و�سديقة  للطاقة  موفرة 

توفري  اإىل  خاللها  من  تهدف  خطوة  يف 

جميع �سبل الراحة ملنت�سبيها من موظفني 

ح�سولهم  وت�سمن  وطلبة،  واأكادمييني 

على جميع ما يحتاجون اإليه يف حياتهم 

ذلك  وكل  وي�سر،  �سهولة  بكل  االأكادميية 

متت  اإذ  االأ�سغال،  وزارة  مع  بالتعاون 

تنفيذ  وجار  املناق�سات،  من  عدد  تر�سية 

عدد اآخر من امل�ساريع.

كما  التو�سعة،  م�ساريع  وت�سمل 

اأو�سح احلمر، بناء طابقني اإ�سافيني على 

على 20 خمترًبا  ي�ستمالن   5 رقم  مبنى 

باالإ�سافة  اأكادميية،  ومكاتب  للحا�سوب 

باالإمكان  مكيفة  داخلية  �سالة  اإىل 

ا�ستغاللها كا�سرتاحة للطلبة. كما و�سيتم 

 19 رقم  مبنى  على  اإ�سايف  طابق  بناء 

يخ�س�س  مربع  مرت   3000 م�ساحته 

ملكاتب االدارة العليا.

»الزراعة« تبحث 

ا�صترياد اللحوم من اليابان

وكيل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  خليفة  ال�سيخ  ا�ستقبل 

البلديات  �سوؤون  بوزارة  البحرية  والرثوة  الزراعة 

والزراعة �سيجكي �سومي �سفري اليابان لدى البحرين.

اجلالهمة  مرمي  د.  ح�سرته  الذي  اللقاء  خالل  ومت 

الوكيل امل�ساعد للرعاية ال�سحية االأولية وال�سحة العامة 

ا�سترياد  اإجراءات  ت�سهيل  �سبل  بحث  ال�سحة  بوزارة 

لتوجيهات  تنفيذاً  اليابان  من  الغذائية  واملواد  اللحوم 

لنتائج  وتفعيالً  الغذائي  اأمننا  وتعزيز  لدعم  احلكومة 

الزيارة املثمرة التي قام بها �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد، نائب القائد االأعلى، 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء اإىل اليابان يف فتح 

جمال  يف  البلدين  بني  الوثيق  والتن�سيق  التعاون  اآفاق 

االأمن الغذائي.

الزراعة  لوكيل  وتقديره  �سكره  عن  ال�سفري  واأعرب 

والرثوة البحرية على حر�سه واهتمامه يف تقدمي الدعم 

موؤكداً  واللحوم،  الغذائية  املواد  جمال  يف  لال�ستثمار 

تعزيز وتطوير التعاون بني البلدين ال�سقيقني يف جمال 

االأمن الغذائي.

فخرو تبحث احتياجات الطرق 

وال�صرف يف )ثالثة الو�صطى(

الوكيل  اجتمعت 

رئي�س  للطرق  امل�ساعد 

للعمل  التن�سيق  جلنة 

اال�سغال  بوزارة  البلدي 

املهند�سة هدى عبداهلل فخرو 

البلدي  املجل�س  ع�سو  مع 

باملحافظة  الثالثة  للدائرة 

عامر  خالد  الو�سطى  

بح�سور عدد من امل�سوؤولني 

وذلك  بالوزارة  واملهند�سني 

ملتابعة طلبات البنية التحتية 

من الطرق وال�سرف ال�سحي للمنطقة.

للطرق  امل�ساعد  الوكيل  رحبت  االجتماع  بداية  ويف 

يقوم  الذي  البارز  بالدور  م�سيدة  البلدي  املجل�س  بع�سو 

به اأع�ساء املجال�س البلدية يف تلم�س احتياجات املواطنني 

اإىل  االحتياجات  هذه  واإي�سال  متابعتها  على  والعمل 

امل�سوؤولني من اأجل العمل على تذليل كافة العقبات وتقدمي 

مملكتنا  اأر�س  على  واملقيمني  للمواطنني  اخلدمات  اأف�سل 

العزيزة.

ال�سلة  ذات  املو�سوعات  من  عدد  مناق�سة  ومتت 

اإىل  التطرق  مت  كما  اال�سغال،  وزارة  وم�ساريع  بخطط 

االأمور املرتبطة بقطاع الطرق يف الدائرة الثالثة باملحافظة 

منها  الطلبات  من  بعدد  عامر  خالد  تقدم  حيث  الو�سطى، 

تركيب حواجز �سالمة للم�ساة على �سارع بغداد، وتطوير 

بع�س الطرق يف الدائرة الثالثة منها طريق 424 و طريق 

208 وطريق 210. ومتت مناق�سة اأعمال املرحلة الثانية 

مدينة  يف  االأمطار  مياه  مل�سارف  املحدودة  ال�سبكة  من 

�سرورة  اإىل  البلدي  املجل�س  ع�سو  اأ�سار  حيث  عي�سى 

باملجمعات  املواقع   االأمطار يف بع�س  مياه  درا�سة جتمع 

803 و804 و805 و807 و808 و810 واإن�ساء خزان 

حر�ست  حيث  دم�سق  �سارع  على  االأمطار  لتجمع  اأر�سي 

الوكيل امل�ساعد بدورها على توجيه املعنيني اإىل درا�سة تلك 

املواقع والتو�سل قدر االإمكان اإىل احلد من جتمعات املياه 

قبل مو�سم االأمطار القادم.

هدى فخرو

املرباطي: اأهايل 216 

ينا�صدون ب�صرعة تطوير املجمع
 

غازي  البلدي  املحرق  جمل�س  ع�سو  نا�سد 

عبدالعزيز املرباطي  وزيَر االأ�سغال املهند�س ع�سام بن 

عبداهلل خلف، االإ�سراع يف طرح جممع 216  »منطقة 

التحتية  البنية  لتطوير  مناق�سة  يف  بوماهر«  حالة 

ويحتاج  القدمية  املحرق  يف  يقع  باأنه  علماً  للمجمع 

ب�سكل عاجل اإىل �سيانة الطرق واملمرات فيه.

هذا  بتطوير  وتكراراً  مراراً  طالب  اأنه  واأ�ساف 

املجمع وبداأت املطالبات منذ اأن ا�ستلم ع�سوية املجل�س 

البلدي يف 2010 وذلك نظراً لكرثة االأ�سرار املوجودة 

يف طرق املجمع ال �سيما احلفر التي باتت ت�سكل م�سدر 

الوزير  معايل  اأن  علماً  املجمع.  الأهايل  �سديد  اإزعاج 

م�سكوراً زارنا يف العام املا�سي وقمنا بجولة ميدانية 

بهدف اإطالعه على امل�ساكل املوجودة. وبالفعل �ساركنا 

اإىل  بحاجة  اأنه  موؤكداً  املجمع  هموم  الوزير  معايل 

العقارات  ا�ستمالك  خالل  من  مواقف  واإيجاد  تطوير 

القدمية واملاأهولة مب�ساكن العزاب بهدف حتويلها اإىل 

مواقف �سيارات.

واأ�ساف: اإننا با�سمي وبا�سم اأهايل الدائرة اخلام�سة 

نتقدم بجزيل ال�سكر واالمتنان اإىل معايل الوزير على 

العقارات  من  جمموعة  با�ستمالك  املعنيني  توجيه 

وزارة  الوزير  وبالفعل خاطب  امليدانية.  الزيارة  بعد 

اال�ستمالك،  قرار  اإ�سدار  ب�ساأن  والزراعة  البلديات 

ونتمنى من وزارة البلديات االإ�سراع باإ�سدار القرار.

مبنى اجلامعة


