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�أ�شاد بدورها يف تعزيز اال�ستثمارات

نا�صر بن حمد يبحث �سبل دعم ممتلكات لقطاعي ال�شباب والريا�ضة
ا�ستقبل �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة رئي�س املجل�س
االعلى لل�شباب والريا�ضة رئي�س اللجنة االوملبية البحرينية ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة ممتلكات البحرين القاب�ضة حممود الكوهجي.
ويف بداية اللقاء رحب �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
بالكوهجي ،م�شيدا ً �سموه باجلهود الكبرية التي تبذلها �شركة ممتلكات
البحرين القاب�ضة يف تعزيز اال�ستثمارات مما يعود بالنفع على اقت�صاد
مملكة البحرين ومنوه قي ظل االهتمام املبا�شر من قبل ح�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى.
وخالل اللقاء بحث �سموه مع الكوهجي عدة موا�ضيع اقت�صادية
وا�ستثمارية �إ�ضافة �إىل �أوجه التعاون بني مع �شركة ممتلكات البحرين
القاب�ضة يف اجلانب ال�شبابي والريا�ضي وال�سبل الكفيلة بتحقيق
اق�صى درجات التعاون مبا يعود بالنفع والفائدة على هذين القطاعني
الهامني ،م�ؤكدا �سموه �أن رعاية ال�شباب البحريني ال تقت�صر على جهة
معينة يف اململكة وامنا هي م�س�ؤولية اجلميع وواجب وطني يجب �أن

ت�شرتك فيه جميع اطياف املجتمع البحريني.
وا�ضاف �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة اىل ان املجل�س
االعلى لل�شباب والريا�ضة حري�ص كل احلر�ص على فتح املزيد من
�آفاق التعاون مع �شركة ممتلكات البحرين القاب�ضة من خالل تقدمي
الربامج ال�شبابية والريا�ضية امل�شرتكة والتي تلبي طموحات و�أهداف
كل اجلانبني يف رعاية ال�شباب وتهيئة املناخات املنا�سبة لهم لنرث
ق�ص�ص جناحاتهم وابداعاتهم يف خمتلف املجاالت.
ومن جانبه اعرب الكوهجي عن تقديره التام للدور الذي يقوم
به �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة يف دعم احلركة ال�شبابية
والريا�ضية يف اململكة والتي حققت اجن��ازات كبرية عل خمتلف
اال�صعدة ،م�ؤكدا حر�ص �شركة ممتلكات البحرين القاب�ضة على
دعم احلركة ال�شبابية والريا�ضية ،االمر الذي يتطابق مع ال�سيا�سة
العامة لل�شركة وا�سرتاتيجيتها يف تلبية طموحات وتطلعات ال�شباب
البحريني يف خمتلف املجاالت.

ال�شيخ نا�صر بن حمد لدى ا�ستقباله حممود الكوهجي

تثبيت القبول للطلبة
امل�ستجدين يف جامعة البحرين يبد�أ غداً

حميدان ملتقيا ً عبد الرحيم ومرهون

حميدان :قطاع املقاوالت ي�سهم يف التنمية امل�ستدامة
التقى وزير العمل جميل بن حممد علي حميدان ،ام�س
مبكتبه مببنى الوزارة بالرئي�س الفخري جلمعية املقاولني
البحرينية عي�سى حممد عبدالرحيم ،ورئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية علي عبداهلل مرهون ،حيث مت بحث عدد
من املو�ضوعات املتعلقة بربنامج عمل اجلمعية و�سري
عمل قطاع املقاوالت واالن�شاءات وال�صعوبات التي تواجه
القطاع و�سبل معاجلتها.
وخالل اللقاء �أكد حميدان �أن قطاع املقاوالت ي�ساهم
ب�شكل كبري يف التنمية امل�ستدامة للمملكة ،حيث ت�شكل
امل�ؤ�س�سات العاملة يف قطاع املقاوالت �أكرث من ن�صف
امل�ؤ�س�سات العاملة يف القطاع ال�صناعي ،ما ي�ؤكد �أن مملكة
البحرين تويل هذا القطاع �أهمية كربى مل�ساهمته الفاعلة
يف االقت�صاد الوطني ،م�شيدا ً باجلهود التي تبذلها جمعية
املقاولني البحرينية يف �إر�ساء قواعد ثابتة ووا�ضحة
لتنظيم العمل بهذا القطاع ،والنهو�ض به يف جمايل
التوظيف والتدريب ،ف�ضالً عن تبنيها للعديد من ال�سيا�سات
واخلطوات الهادفة للم�ساهمة يف ت�شجيع البحرينيني
للإقبال على خمتلف الوظائف النوعية والأعمال الفنية

واملهن احلرفية يف قطاع املقاوالت.
من جانبه �أ�شاد رئي�س جمعية املقاولني البحرينية علي
مرهون بدعم وزارة العمل لفعاليات و�أن�شطة اجلمعية،
منوها ً برعاية وزير العمل للم�ؤمتر اخلليجي ال�سنوي الأول
لقطاع املقاوالت والذي نظمته اجلمعية يف العام املا�ضي،
كما بحث جمل�س �إدارة جمعية املقاولني البحرينية مع وزير
العمل الأمور املتعلقة بامل�ؤمتر اخلليجي ال�سنوي الثاين
لقطاع املقاوالت املزمع عقده يف �شهر �أكتوبر املقبل ،حيث
�سريكز امل�ؤمتر على بحث امل�شكالت التي يواجهها قطاع
املقاوالت ،يف وقت �شهد القطاع منوا ً بن�سبة تزيد على %40
منذ مطلع  2014مقارنة مع نف�س الفرتة من العام املا�ضي.
و�أبدى وزير العمل ترحيبه بانعقاد هذه الفعالية،
خ�صو�صا ً و�أن امل�ؤمتر �سي�شهد م�شاركة وا�سعة من املعنيني
بدول جمل�س التعاون اخلليجي الذين وجدوا بامل�ؤمتر يف
ن�سخته الأوىل فر�صة �سانحة لدعم قطاع املقاوالت ب�شكل
�أكرب ،ومنا�سبة مهمة لتبادل اخلربات ما بني دول املجل�س
يف هذا املجال ،كما وجه الوزير �إىل توفري كل الت�سهيالت
الالزمة لتمكني هذا امل�ؤمتر من حتقيق �أهدافه.

ت��ب��د أ� عملية تثبيت القبول
�إلكرتونيا ً للطلبة الراغبني يف
االلتحاق بجامعة البحرين يوم غد
اخلمي�س بح�سب ما �أعلنته عمادة
القبول والت�سجيل يف اجلامعة
�سابقاً.
وكانت العمادة �أعلنت عن
�أ�سماء الطلبة املقبولني و�شددت
على �أهمية قيام الطلبة املقبولني
بتثبيت قبولهم يف اجلامعة للحفاظ
على فر�صتهم الدرا�سية ومقاعدهم
يف التخ�ص�صات التي اختاروها،
م�شرية �إىل �أن عدم تثبيت القبول
�سيرتتب عليه �إلغاء ا�سم الطالب
من ك�شوف الطلبة املقبولني.
وقالت العمادة �إن عملية تثبيت
القبول �سوف تتم �إلكرتونيا ً �إذ
ميكن للطالب �أن يقوم بعملية
التثبيت ،ودفع الر�سوم الدرا�سية،
واحل�صول على جدوله الدرا�سي
للف�صل املقبل من خالل دخوله على
املوقع الإلكرتوين جلامعة البحرين
وات��ب��اع
www.uob.edu.bh
التعليمات املذكورة ب�شكل وا�ضح.
وخ�ص�صت العمادة الفرتة من
يوم اخلمي�س � 21أغ�سط�س حتى
يوم ال�سبت � 30أغ�سط�س 2014
لتثبيت القبول وت�سجيل املقررات
جلميع الطلبة املقبولني .و�ستتم
عملية تثبيت القبول �إلكرتونيا ً من
ال�ساعة الثامنة �صباحا ً وحتى 12
ليالً ،بح�سب القبول يف الكليات �إذ
�سيقوم الطلبة املقبولون يف كليات
الآداب والعلوم والعلوم ال�صحية
بتثبيت القبول يوم اخلمي�س 21
�أغ�سط�س واجلمعة � 22أغ�سط�س
 ،2014والطلبة املقبولون يف
كليتي �إدارة الأع��م��ال والرتبية
الريا�ضية وال��ع�لاج الطبيعي

يوم ال�سبت � 23أغ�سط�س والأحد
� 24أغ�سط�س  ،2014والطلبة
املقبولون يف كليات احلقوق وتقنية
املعلومات والتعليم التطبيقي يوم
االثنني � 25أغ�سط�س والثالثاء
� 26أغ�سط�س  ،2014والطلبة
املقبولون يف كلية الهند�سة يوم
الأربعاء � 27أغ�سط�س واخلمي�س
� 28أغ�سط�س  ،2014و�سيخ�ص�ص
يوم اجلمعة � 29أغ�سط�س وال�سبت
� 30أغ�سط�س  2014جلميع الطلبة
الذين مل يت�سنّ لهم تثبيت قبولهم
بح�سب املواعيد املدرجة �سابقاً.
وفيما يتعلق بتبديل الرغبات،
قالت العمادة �ستتاح للطلبة
الراغبني يف تغيري رغباتهم القيام
بذلك ،ولكن عليهم تثبيت القبول
�أوالً يف االخت�صا�ص احلايل ،و�سوف
تنظر العمادة يف الطلبات بح�سب
الطاقة اال�ستيعابية وال�شواغر التي
�ستقف عليها العمادة بعد انتهاء
عملية التثبيت.
وذكرت �أن عملية تغيري الرغبة
�ستكون متاحة للطالب عن طريق
املوقع الإلكرتوين من خالل �صفحة

الت�سجيل اخلا�صة به (Online
 )Registrationبعد امتام عملية
تثبيت القبول.
ون�� َّب��ه��ت ع���م���ادة ال��ق��ب��ول
والت�سجيل �إىل �أنه يتعني على الطلبة
املقبولني يف بع�ض تخ�ص�صات
«ال��ع��م��ارة ،الت�صميم الداخلي،
ال�ترب��ي��ة الريا�ضية ،الإع�ل�ام،
ال�سياحة ،ال�صريفة الإ�سالمية وفقه
املعامالت املالية ،وجميع برامج
كلية العلوم ال�صحية» خو�ض
املقابالت ال�شخ�صية واالمتحانات
التخ�ص�صية ل��ه��ذه ال�برام��ج
الأك��ادمي��ي��ة التي ت�شرتط ذل��ك،
�إذ ان اجتياز املقابلة ال�شخ�صية
واالمتحانات التخ�ص�صية هو من
�شروط القبول يف تلك الربامج،
م�شرية �إىل �أنها �ستقوم بتحويل
الطالب ال��ذي ال يجتاز املقابلة
ال�شخ�صية واالمتحان �إىل برنامج
�أكادميي �آخر ب�شكل تناف�سي بح�سب
املقاعد املخ�ص�صة لكل برنامج
�أكادميي ،و�ضمن الرغبات التي
حددها الطالب يف ا�ستمارة طلب
االلتحاق باجلامعة.

التثبيت حتى � 26أغ�سط�س

قبول الدفعة الثانية من الطلبة املتقدمني لبوليتكنك البحرين
�أع��ل��ن رئي�س ق�سم القبول
بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين) �أحمد مال اهلل �أنه مت �إغالق
باب تثبيت القبول يف البوليتكنك
للدفعة الأوىل من الطلبة عند ال�ساعة
الثانية من ظهر يوم �أم�س الثالثاء
املوافق � 19أغ�سط�س � ،2014إذ مت
تثبيت جميع من �أمت �إجراءات القبول
خالل الفرتة املحددة ،والتي بد�أت
بتاريخ � 4أغ�سط�س .هذا وقد مت
�إعالم املتقدمني املقبولني عن طريق
الر�سائل الق�صرية ( )SMSكما
وميكنهم االطالع على قرار القبول
عن طريق ال��دخ��ول على املوقع
الإلكرتوين للبوليتكنك.
و�أ�شار مال اهلل �إىل �أن قبول
الدفعة الثانية من الطلبة والذين
كانوا على قائمة االنتظار مت بنا ًء
على مدى ا�ستيفائهم ل�شروط القبول
يف الكلية ،يف حني �أن ت�سكينهم يف
الربامج التي تقدمها البوليتكنك
مت بناء على رغبة الطالب واملقاعد
ال�شاغرة يف التخ�ص�ص املرغوب
فيه ،منبهًا �إىل �أنه يتعني على الدفعة
الثانية من الطلبة املقبولني تثبيت
قبولهم يف موعد �أق�صاه يوم الثالثاء

�أحمد مال اهلل

املوافق � 26أغ�سط�س اجلاري.
وعن �إجراءات التثبيت� ،أو�ضح
مال اهلل �أنه على الطلبة املقبولني
حدي ًثا التوجه �إىل مبنى رقم 8
مبقر البوليتكنك يف مدينة عي�سى،
�صباحا وحتى
من ال�ساعة التا�سعة
ً
الثانية ظه ًرا ،م�صطحبني معهم
ن�سخة من ر�سالة القبول الإلكرتونية
وبطاقة الهوية وبقية م�ستندات
القبول املطلوبة (�إن وج��دت)،
للقيام ب�إجراءات تثبيت القبول،
وذلك بدفع الر�سوم الدرا�سية (غري
قابلة لال�سرتجاع) والبالغة 120
دينا ًرا بحرين ًيا للطلبة البحرينيني،

و 2520دي��ن��ا ًرا للطلبة غري
البحرينيني ،ومن ثم �إكمال وتوقيع
جميع امل�ستندات املطلوبة ،كما
و�سيتم التقاط �صورة �شخ�صية لهم
من �أجل البطاقة اجلامعية و�إعالمهم
مبتطلبات الف�صل الأول من العام
الأك��ادمي��ي ،وكيفية الت�سجيل يف
املقررات الدرا�سية ،وغري ذلك من
الأمور� ،أما الطلبة دون �سن  18عا ًما
فعليهم ا�صطحاب �أولياء �أمورهم
المتام �إجراءات تثبيت القبول.
�إىل ذل��ك ،لفت مال اهلل الطلبة
الذين مت قبولهم ولكنهم خارج
مملكة البحرين فرتة تثبيت القبول
امل��ح��ددة� ،إىل ���ض��رورة ال��رد على
الر�سالة الإلكرتونية املوجهة �إليهم
من قبل بوليتكنك البحرين ،ي�ؤكدون
من خاللها قبولهم العر�ض ،ومن ثم
ينتدبون �أحدًا من �أهلهم �أو معارفهم
يف مملكة البحرين لدفع الر�سوم
الدرا�سية وامت��ام �إج��راءات تثبيت
القبول ،حيث تعد هذه اخلطوة مبثابة
حجز املقعد �إىل حني عودة الطالب
وتوجهه �شخ�ص ًيا �إىل مقر البوليتكنك
لتوقيع امل�ستندات املطلوبة يف موعد
�أق�صاه � 7سبتمرب .2014

