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§المنامة - الجامعة األهلية
الجامعة  رئيس  أكد   [
الحواج  عبداهلل  األهلية 
القبول  باب  فتح  استمرار 
البكالوريوس  برامج  في 
والدكتوراه  والماجستير 
آب  أغسطس/  شهر  طوال 
المقاعد  نفاد  حتى  الجاري، 
الدراسية المخصصة للطلبة 
الدراسي  للعام  المستجدين 
 2014  -  2013 الجديد 
األكاديمية  للوائح  طبقاً 
منوهاً  الجودة،  ومتطلبات 
الماجستير  برنامج  أن  إلى 
الذي  الهندسية  اإلدارة  في 
بالشراكة  الجامعة  تقدمه 
واشنطن  جورج  جامعة  مع 
البرامج  أبرز  يعد  األميركية 

الجديدة في الجامعة.
في تصريح  الحواج  وأكد 
)السبت(  أم��س  صحافي 
كامل  الجامعة  استكمال 
الستقبال  استعداداتها 
سبتمبر/  في  طلبتها  جميع 
على  سواء  المقبل،  أيلول 
الدراسية  الشعب  مستوى 
الحتياجات  والملبية  الكافية 
على  أو  الطلبة  جميع 
العلمية  األنشطة  مستوى 
واالجتماعية  والعملية 
تزدحم  التي  والترفيهية 
األهلية  الجامعة  أجندة  بها 
فضاًل  الدراسي،  العام  طوال 
اإلجرائية  الخطوات  عن 
إدارة  كاجتماع  االعتيادية 
بالطلبة  وعمدائها  الجامعة 
مختلف  على  للتعرف 
وانطباعاتهم  احتياجاتهم 
عن سير الدراسة وتعريفهم 
األك��ادي��م��ي��ة  بحقوقهم 
وخصوصاً  والخدمية، 

في  المستجدين  الطلبة 
الجامعة.

المتقدمين  أعداد  أن  وذكر 
بطلبات مبدئية للدراسة في 
الجامعة تجاوزت 650 طالباً 
250 منهم  قام نحو  وطالبة، 
اآلن،  حتى  القبول  بتثبيت 
وسيظل باب التقدم بطلبات 
الطلبة  اللتحاق  مبدئية 
المستجدين بمختلف برامج 
طوال  مفتوحاً  الجامعة 
إلى  الجاري  أغسطس  شهر 
الدراسية  المقاعد  تنفد  أن 
الجديدة  للدفعة  المخصصة 
المستجدين  الطلبة  من 
 2013 ال��دراس��ي  للعام 
أن  إل��ى  منوهاً   ،2014  -
باقي  إلى  ستعتذر  الجامعة 

الطلبة وأولياء أمورهم بعد 
الدراسية  المقاعد  استنفاد 
التزاماً  المستجدين  للطلبة 
األكاديمية  ب��ال��ل��وائ��ح 
واعتناًء  الجودة  ومتطلبات 
الخدمات  مختلف  بتوفير 
للطلبة  والخدمية  األكاديمية 
بكل  الجامعة  في  الدراسين 
إلى  وأشار  وسالسة.  يسر 
النسب  عن  الجامعة  رضا 
الطلبة  عدد  بين  المتوازنة 
الطالبات  وع��دد  ال��ذك��ور 
نصف  الطالبات  تمثل  حيث 
أكثر  أو  الدراسين  أع��داد 
كليات  مختلف  في  بقليل 
وهي  وبرامجها،  الجامعة 
نسب جيدة وموفقة بحسب 
تعد  بل  الجامعة،  تقدير 

مع  وخاصة  مميزاتها،  من 
البحرينيين  طلبتها  تمثيل 
المجتمع  فسيفساء  لجميع 
الطبقي  بتنوعه  البحريني 
إلى  باإلضافة  واالجتماعي، 
باحتضانها  اآلخر  تميزها 
متعددة  من جنسيات  لطلبة 
التعاون  مجلس  دول  من 
والدول العربية والجمهورية 
دول  من  والعديد  الفرنسية 
ينعكس  ما  األخرى،  العالم 
الجامعية  البيئة  على  إيجاباً 
وقيم التسامح والتآلف فيما 
بين أفرادها والطلبة أنفسهم 
التفاعل  ف��رص  خ��الل  من 
متعددة  بأنماط  واالحتكاك 
واالهتمامات  الثقافات  من 

والتجارب اإلنسانية.
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3 أشهر ومعايير »اإلسكان« الجديدة لم تقر...
ومواطنون يشكون حرمانهم من بدل السكن

§الوسط - علي الموسوي 
] مضت نحو 3 أشهر على الوعد الذي قطعه 
وزير اإلسكان باسم الحمر، بأن ُتعرض المعايير 
على  اإلسكانية،  الخدمات  الستحقاق  الجديدة 
مجلس الوزراء، وأن تدخل المعايير حيز التنفيذ، 
على  اآلن،  حتى  يتحقق  لم  الوعد  هذا  أن  إال 
رغم أن الوزير كرره في إحدى جلسات مجلس 
التي  الصحافية  المؤتمرات  أحد  وفي  النواب، 
كل  من  األحد  يوم  الوزراء  مجلس  جلسة  تعقب 

أسبوع.
أيار  مايو/  شهر  منتصف  في  الحمر  الوزير 
النواب  قال في جلسة مجلس   ،)2013( الماضي 
دمج  بعدم  الجديد  بالقرار  يتعلق  »فيما  إنه: 
المنفعية  الخدمات  في  والزوجة  الزوج  راتب 
يتم عرضه  أن  نأمل  فإننا  اإلسكان،  وزارة  لدى 
األسبوع المقبل على مجلس الوزراء وبعد إقراره 

سنتوسع في الشرح«.
وجدد الوزير الوعد في مؤتمر صحافي أعقب 
جلسة مجلس الوزراء في الشهر المذكور، حين 
المعايير  إقرار  موعد  عن  سؤال  على  أجاب 
راتب  فصل  بينها  من  والتي  لإلسكان،  الجديدة 
اإلسكاني،  الطلب  تقديم  الزوجة عند  الزوج عن 
بأن يتم اإلعالن عنها »في القريب العاجل«، قائاًل: 

»بحسب التوقعات ستكون األسبوع المقبل«.
وعد  الماضي،  حزيران  يونيو/  شهر  وفي 
المعايير  تفاصيل  عن  بالكشف  مجدداً  الوزير 
اإلسكانية الجديدة، »األسبوع المقبل«، من خالل 

مؤتمر صحافي، إال أنه لم يعلن عن أية تفاصيل.
على  للحصول  اإلسكانية  المعايير  وتنص 
المعايير  بحسب  منزل،  بناء  أو  شراء  قرض 
األسرة  دخل  يقل  أال  على  حالياً،  بها  المعمول 

وال  ديناراً  وعشرين  مئة  ثالث  عن  األساسي 
يزيد على 1200 دينار، وأن يكون دخل األسرة 
سداده  حين  إلى  القرض  لسداد  كافياً  األساسي 
مدة  مع  بالتناسب  المبلغ  ويحسب  بالكامل، 
 25 على  الشهري  القسط  يزيد  أال  على  سداده 
لألسرة  الشهري  الدخل  مجموع  من  المئة  في 
األساسية، وال يمنح القرض إال بعد إجراء تقييم 
السوقية  القيمة  فيه  تراعي  الوزارة  به  تقوم 
للعقار في حالة قرض الشراء، أو قيمة البناء في 

حالة قرض البناء.
وفي حين لم تعلن وزارة اإلسكان عن المعايير 
اإلسكانية الجديدة، تحدث مواطنون عن حرمانهم 
أن  وذلك  السكن،  بدل  عالوة  على  الحصول  من 
راتبهم مع راتب زوجاتهم يتجاوزان 900 دينار، 
مشيرين إلى أن أصحاب الطلبات اإلسكانية من 
رواتبهم  تتجاوز  ممن  بعده،  وما   2007 العام 
900 دينار، محرومون من الحصول على عالوة 

بدل السكن )100 دينار(.
وفي وقت سابق، تحدث عدد من الذين أوقفت 
الوزارة  أن  »الوسط«  ل�  وأكدوا  العالوة،  عنهم 
صرفت لهم عالوة بدل السكن في شهري يناير/ 
كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، إال أنها 
الوقت  اذار. الفتين في  أوقفتها في شهر مارس/ 

ذاته إلى أن الوزارة لم تطلب منهم إعادة المبلغ 
 200( المذكورين  الشهرين  عن  صرفه  تم  الذي 
»خطأ«،  الصرف  عملية  اعتبرت  فيما  دينار(، 

بحسب ما أفادوا.
وصرح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات 
وزارة  بأن  العامر،  خالد  السابق  اإلسكانية 
اإلسكانية  المعايير  بتطبيق  ستقوم  اإلسكان 
من  النهائية  بصيغتها  إقرارها  فور  المستحدثة 
موضوع  أن  إلى  مشيراً  ال��وزراء،  مجلس  قبل 
المعايير تم تحويله إلى مجلس الوزراء  تعديل 

لدراسته واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنه.
وفي التصريح الذي ُنشر في وسائل اإلعالم 
أن  العامر  أوضح  الماضي،  مايو  شهر  المحلية 
المعايير  جميع  بدراسة  قامت  اإلسكان  وزارة 
تعديلها  بهدف  الحاضر  الوقت  في  بها  المعمول 
الستيعاب  عليها  المرونة  من  مزيد  وإضفاء 
بالخدمات  المستفيدين  قاعدة  وتوسيع 
أن  إلى  مشيراً  الوزارة،  تقدمها  التي  اإلسكانية 
تلك الخطوة جاءت لتتماشى مع توصيات حوار 
اإلسكاني،  بالملف  يتعلق  فيما  الوطني  التوافق 
ضرورة  على  تنص  التوصيات  إحدى  كانت  إذ 
اإلسكانية  الخدمات  استحقاق  معايير  تطوير 

لتشمل الخدمات قاعدة أكبر من المستفيدين.

تثبيت الطلبة المقبولين بـ »البوليتكنك« يبدأ اليوم
§مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

الطلبة  )البوليتكنك(  التقنية  البحرين  كلية  دعت   [
في  البوليتكنك  بمقر   8 رقم  مبنى  إلى  التوجه  المقبولين 
آب  أغسطس/   22 إلى   18( من  الفترة  خالل  عيسى،  مدينة 
ظهراً،  الثانية  وحتى  صباحاً  التاسعة  الساعة  من   ،)2013

وذلك لتثبيت قبولهم.
البحرين  لكلية  التنفيذي  الرئيس  بأعمال  القائم  واعتمد 
التقنية )بوليتكنك البحرين( محمد إبراهيم العسيري في يوم 
الثلثاء )6 أغسطس 2013(، أسماء المقبولين للعام األكاديمي 

المقبل 2013 - 2014، منوهاً العسيري بالجهود التي بذلتها 
إدارة البوليتكنك لالنتهاء من إعالن أسماء الطلبة المقبولين 

قبل الموعد المحدد في منتصف شهر أغسطس الجاري.
إلى  اهلل  مال  أحمد  القبول  قسم  رئيس  أشار  جانبه،  من 
وخصوصاً  االختيار،  عملية  في  شديدة  كانت  المنافسة  أن 
أنه  إلى  الجدد، ولفت  للطلبة  الشاغرة  المقاعد  مع محدودية 
المتقدمين  لجميع   )SMS( قصيرة  نصية  رسائل  إرسال  تم 
القبول من عدمه، كما تم إرسال رسائل عبر  إلعالمهم بقرار 

البريد اإللكتروني إلى جميع المقبولين.

وأوضح مال اهلل أنه على الطلبة المقبولين المبادرة بتثبيت 
قبولهم، وذلك عبر التوجه إلى مبنى رقم 8 بمقر البوليتكنك 
في مدينة عيسى خالل الفترة من )18 - 22 أغسطس 2013(، 
من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، مصطحبين 
الهوية،  وبطاقة  اإللكترونية  القبول  رسالة  من  نسخة  معهم 
للقيام بإجراءات تثبيت القبول، وذلك بدفع الرسوم الدراسية 
)غير قابلة لالسترجاع( والبالغة 120 ديناراً بحرينياً للطلبة 
البحرينيين، و2520 ديناراً للطلبة غير البحرينيين، ومن ثم 
إكمال وتوقيع جميع المستندات المطلوبة، كما سيتم التقاط 
وإعالمهم  الجامعية  البطاقة  أجل  من  لهم  شخصية  صورة 
بمتطلبات الفصل األول من العام األكاديمي، وكيفية التسجيل 
مال  وقال  األمور.  من  ذلك  وغير  الدراسية،  المقررات  في 
الفترة  في  القبول  تثبيت  إجراءات  إتمام  عدم  حال  »في  اهلل: 
 18 سن  دون  الطلبة  منبهاً  الغياً«،  العرض  سيعد  المحددة 
إجراءات  أمورهم إلتمام  أولياء  إلى ضرورة اصطحاب  عاماً 

خارج  ولكنهم  قبولهم  تم  الذين  الطلبة  أما  القبول،  تثبيت 
مملكة البحرين فترة تثبيت القبول المحددة؛ فإن على الطالب 
الرد على الرسالة اإللكترونية الموجهة إليه من قبل بوليتكنك 
البحرين، يؤكد من خاللها قبوله العرض، ومن ثم ينتدب أحداً 
من أهله أو معارفه في مملكة البحرين لدفع الرسوم الدراسية 

وإتمام إجراءات تثبيت القبول.
وتابع أن »هذه الخطوة تعد بمثابة حجز المقعد إلى حين 
أن يقوم الطالب شخصياً بالتوجه إلى مقر البوليتكنك لتوقيع 
 ،)2013 )4سبتمبر  أقصاه  موعد  في  المطلوبة  المستندات 
فقبولهم مرهون بمدى توافر  االنتظار  قائمة  الطلبة على  أما 
إعالمهم  وسيتم  المطلوب،  التخصص  في  الشاغرة  المقاعد 

بتوافر المقاعد بتاريخ)25 أغسطس الجاري(«.
هذا وستكون أيام التهيئة للطلبة الجدد خالل الفترة من )3 
إلى 5 سبتمبر213(، وحضورها إلزامي للجميع، في حين تبدأ 

الدراسة في 8 سبتمبر 2013.

وزير اإلسكان وعد بإعالن تفاصيل المعايير الجديدة وتنفيذها منذ شهر مايو الماضي

الجامعة األهلية: القبول مفتوح
طوال أغسطس واألولوية لألسبقية


