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»إدارة البعثات« تعلن فتح باب القبول بكلية 
الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي

§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
بوزارة  والملحقيات  البعثات  إدارة  أفادت   [
بكلية  القبول  باب  فتح  تم  أنه  والتعليم  التربية 
العربي  الخليج  بجامعة  الطبية  والعلوم  الطب 
2013/2014م،  الدراسي  للعام  األولى  للسنة 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  ألبناء  وذلك 
العربية من الجنسين، لنيل درجة دكتور في الطب 
المعادلة لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة، 

التي تمنح في معظم الجامعات العربية.
وأوضحت إدارة البعثات والملحقيات أنه ينبغي 
على المتقدم أن يكون من مواطني الدول األعضاء 
في جامعة الخليج العربي، وهي )اإلمارات العربية 
العربية  المملكة  الكويت،  البحرين،  المتحدة، 
السعودية، ُعمان، قطر(، علماً بأنه يمكن قبول عدد 
محدود من أبناء الدول العربية المقيمين في الدول 
أن  المتقدم  على  ينبغي  كما  برسوم،  األعضاء 
يكون حاصاًل على شهادة الثانوية العامة )القسم 
السابق  العام  أو  العام  ما يعادلها هذا  أو  العلمي( 

على األكثر، وبمعدل ال يقل عن 90 في المئة أو 3.5 
من سلم الدرجات األربع، وأال يزيد عمره على 20 
االلتحاق  طلب  استمارة  يمأل  وأن  ميالدية،  سنة 
مع  العربي  الخليج  جامعة  في  بالقبول  الخاصة 
استيفاء جميع البيانات والوثائق المطلوبة، وهي:

شهادة الثانوية العامة، وفي حال حصول المتقدم 
على الثانوية العامة من المدارس األجنبية بداخل 
أو خارج دول المجلس فعليه التقدم بمعادلة لهذه 
الشهادة من وزارة التربية والتعليم المعنية بتلك 
الدولة، وشهادة حسن سيرة وسلوك من المدرسة 
االستمارة  تعبئة  إلى  باإلضافة  بها،  درس  التي 
أي  من  واعتمادها  الجامعة  من  الصادرة  الطبية 
وإرفاق  الصحية،  لياقته  تثبت  مستشفى حكومي 
وصورة  ملونة،  حديثة  فوتوغرافية  صور   )4(
الهوية  أو  السكانية  البطاقة  مع  السفر  جواز  من 

الشخصية.
أن  إلى  والملحقيات  البعثات  إدارة  وأشارت 
الطالب  يجتاز  أن  هي  بالكلية،  القبول  شروط 
اللغة  في  الجامعة  تنظمها  التي  االختبارات 

اجتياز  جانب  إلى  العلمية  والمواد  اإلنجليزية 
تعطي  الجامعة  بأن  علماً  الشخصية،  المقابلة 
 TOFEL امتحان  على  الحاصلين  للطلبة  األفضلية 
بحد   IELTS امتحان  أو  درجة،   )450( أدنى  بحد 
أدنى )5.5( درجة، كما على الطالب أن يسدد مبلغ 
االختبارات،  دخول  رسوم  بحرينّياً  ديناراً   )50(
حال  في  المقررة  الدراسية  الرسوم  يسدد  وأن 
قبوله على مقاعد الدراسة، حيث يتم قبول الطلبة 
توفر  )التراكمي( وعلى  الكلي  المجموع  على  بناًء 

المقاعد.
خريجي  والملحقيات  البعثات  إدارة  ودعت 
والحاصلين  العلمي(،  )المسار  العامة  الثانوية 
على معدل 90 في المئة فأكثر لهذا العام أو العام 
الماضي، والراغبين في التقدم لهذا البرنامج على 
نفقتهم الخاصة إلى مراجعة مكتب رقم )241( في 
رقم  والتعليم  التربية  وزارة  بمبنى  األول  الدور 
المستندات  معهم  بمدينة عيسى، مصطحبين   )1(
يوم  أقصاه  موعد  في  وذلك  ذكرها،  السابق 

الخميس الموافق )18 يوليو/ تموز 2013(.

»البوليتكنك« تدعو طلبة البعثات
للمسارعة بالتسجيل قبل 4 يوليو

§مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين
التسجيل  قسم  رئيسة  تقدمت   [
)بوليتكنك  التقنية  البحرين  بكلية 
الحلواجي،  هــدى  الــبــحــريــن( 
المتفوقين  للطلبة  التهنئة  بخالص 
العامة،  الثانوية  من  والمتخرجين 
حصولهم  المتوقع  أولئك  منبهة 
وزارة  من  ــواء  س بعثات،  على 
الشركات  أو  والتعليم  التربية 
الصناعية والمؤسسات الكبرى، بأن 
يسارعوا إلى تقديم طلبات االلتحاق 
 4( أقصاه  موعد  في  بالبوليتكنك 
الموعد  وهو  المقبل(،  تموز  يوليو/ 
المحدد النتهاء فترة تقديم االلتحاق، 
نيسان  أبريل/   7( في  بدأت  التي 

الماضي(.  
القبول  أن  الحلواجي  وأوضحت 
باجتياز  مرهون  البوليتكنك  في 

في  القبول  المتحاني  الطالب 
والرياضيات  اإلنجليزية  اللغة 
إلى  إضافة  المطلوبة،  بالمستويات 
اختبارات  منها  أخــرى،  اختبارات 

للطلبة  التخصصية  الرياضيات 
برنامجي  ــة  دراس في  الراغبين 
واالتصاالت  المعلومات  تقنية 
وتقنية الهندسة، بينما يشترط على 
برنامج  دراسة  في  الراغبين  الطلبة 
تقديم ملف محدث  المرئي  التصميم 
باألعمال الفنية في موعد أقصاه )11 
معلومات  مركز  إلى  المقبل(  يوليو 
على  مشددة  رقم8(،  )مبنى  الطالب 
مستثنين  غير  البعثات  طلبة  أن 
فإنه  وعليه  الشروط،  هذه  من  أبداً 
حصل  وإن  الطالب  قبول  يتم  لن 
البوليتكنك،  في  للدراسة  بعثة  على 
االلتحاق،  طلب  بتقديم  يقم  لم  ما 
وإتمام اإلجراءات المطلوبة، واجتياز 
امتحانات القبول المحددة بتاريخ )6 

يوليو المقبل(.
وأشارت الحلواجي إلى أن القبول 
وعليه  سنوي،  البوليتكنك  في 

طلب  تقديم  في  الطالب  تأخر  فإن 
دراسية  سنة  سيؤخره  االلتحاق 
تعمل  البوليتكنك  أن  كما  كاملة، 
عالية  بمعايير  الطلبة  قبول  على 
والرياضيات  اإلنجليزية  اللغة  في 
على وجه الخصوص، وذلك العتماد 
الكلية اللغة اإلنجليزية لغة أساسية 
اعتمادها  إلى  إضافة  التدريس،  في 
من  أكثر  والمهني  العملي  الجانب 
مع  يتماشى  بما  النظري،  الجانب 
حل  على  القائم  التدريس  أسلوب 
البوليتكنك،  في  المعتمد  المشكالت 
الطلبة  تجهيز  على  يعمل  والــذي 
ولذلك  العمل،  سوق  في  لالنخراط 
أمورهم  وأولياء  الطلبة  من  يرجى 
والتقيد  االعتبار،  في  ذلــك  أخــذ 
بالمواعيد والشروط المحددة تجنباً 
ألية إشكالية تضر بمصلحة الطالب 

وتؤخر تعليمه الجامعي.

هدى الحلواجي

بلدية المنامة تزيل 18 مبنى مخالفًا منذ مطلع 2013

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بحصر المباني 
العشوائية في األحياء السكنية وإزالة المخالفات منها واآليلة 
والتخطيط  البلديات  شئون  وزير  من  ومتابعًة  للسقوط 
العمراني جمعة أحمد الكعبي في تعزيز وتكثيف دور الرقابة 

على المباني الخطرة.
آل  أحمد  بن  محمد  المنامة  بلدية  عام  مدير  صرح   وقد 
خليفة بأنه تمت إزالة 18 عقاراً آياًل للسقوط منذ مطلع العام 
ألحكاٍم قضائية  وتنفيذاً  مالكها  مع  بالتعاون   2013 الجاري 
التعاقد مع أحد المقاولين  صدرت في شأنها، وقد تم مؤخراً 
المختصين لهدم أحد المباني الواقعة على شارع الشيخ حمد 
للحكم القضائي الذي صدر في  مكون من خمسة أدوار وفقاً 
شأنه باإلزالة الكلية، إذ يعتبر من أكبر المباني التي تم هدمها 
منذ بدء حملة إزالة المباني اآليلة للسقوط، مؤكداً أن البلدية 
تحرص على سرعة تنفيذ األحكام القضائية لما تشكله هذه 

للمواطنين  العامة  السالمة  تهدد  أمنية  مخاطر  من  المباني 
والمنطقة وشاغلي العقار والمباني المجاورة. 

العقارات  من  مجموعة  برصد  قامت  البلدية  أن  وأضاف 
من  حزمة  على  واعتمدت  الضعيفة،  االنشائية  الحالة  ذات 
الخطوات واإلجراءات قبل تنفيذ عملية الهدم، تبدأ بالتواصل 
لصق  ثم  ومن  الهدم  عالمات  وضع  ثم  العقار،  مالك  مع 
الخدمات عنه، ومن  العقار يتبعه فصل  اإلخطار على مداخل 
ثم تنفيذ عملية الهدم بالتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة 
والدفاع  والماء  الكهرباء  وهيئة  العاصمة  أمن  مديرية  في 

المدني وشركة النظافة.
 وأشار إلى تقيد بلدية المنامة بمعايير الصحة والسالمة 
أنواعها،  اختالف  على  الهدم  عمليات  تنفيذ  أثناء  والبيئة 
التي  والمنهجية  المدروسة  اإلجراءات  اتباع  خالل  من  وذلك 
أفراد  الناتجة عن ذلك، سواء على  اآلثار  الحد من  من شأنها 

المجتمع أو على البيئة أو على الممتلكات العامة.
اآليلة  العقارات  مالك  المنامة  بلدية  عام  مدير  ودعا      
للسقوط إلى ضرورة مراجعة قسم الرقابة والتفتيش بإدارة 

 17221474  –  17221463 رقم  هاتفي  الفنية على  الخدمات 
أو على الخط الساخن 80001566 للتنسيق مع المختصين 

لما قد تمثله هذه المباني من خطر على القاطنين والمارة.

»الجمارك«: تسهيل مرور الشاحنات
بعد فتح ميزان العبور حتى 10 مساًء

§المنامة - وزارة الداخلية
الجمارك  رئيس  أثنى   [
آل  خلفية  بن  محمد  الشيخ 
المثمر  التعاون  على  خليفة، 
وإمارة  الجمارك  بين شئون 
وجمارك  الشرقية  المنطقة 
السعودية  العربية  المملكة 
لجسر  العامة  والمؤسسة 
الملك فهد مع الجهات المعنية 
بالجانب  فهد  الملك  بجسر 
في  والمتمثلة  البحريني، 
الملك  جسر  شرطة  مديرية 
جسر  جوازات  وشعبة  فهد 
عنه  نتج  والذي  فهد،  الملك 
فتح ميزان عبور الشاحنات 
يونيو/   17( االثنين  يوم 
لغاية   )2013 ــران  حــزي
أدى  مما  مساًء،   10 الساعة 
إلى ارتفاع في إحصائية عدد 
الشاحنات المغادرة للمملكة 

عبر  السعودية  العربية 
جسر الملك فهد.

الجمارك  رئيس  وأشــار 
الشاحنات  معدل  أن  إلى 
االثنين  ــوم  ي الــمــغــادرة 
شاحنة   278 بلغت  الماضي 
219 شاحنة  بين  ما  مقسمة 
طرود  شاحنة  و41  محملة، 
بريدية، و18 شاحنة مرافقة 
يتم  ولم  الجمارك،  بضباط 
حتى  شاحنة  أيــة  ــاع  إرج
حين إغالق الميزان في تمام 
بأن  علماً  10 مساًء،  الساعة 
الشاحنات  عبور  إحصائية 
بلغت  الماضي  األحد  يوم 
 55 و  محملة،  شاحنة   187
شاحنة مرجعة لم تتمكن من 
يوم  إحصائية  إما  العبور، 
بلغت  فقد  الماضي  السبت 
و90  محملة  شاحنة   201

شاحنة مرجعة.
ــوال جهود  ل ــه  أن وأكــد  
القائمين بالجانب السعودي 
تفويج  لعملية  وتسهيلهم 
إلى  باإلضافة  الشاحنات، 
المتابعة الحثيثة من موظفي 
والمتمثل  البحريني  الجانب 
المنفذ  جمارك  إدارة  في 
العمليات  ومركز  البري 
من  تمكنا  لما  الجمركية، 
الشاحنات  ــدد  ع ـــادة  زي
من  والتخفيف  المغادرة 
متمنياً  الشاحنات،  تكدس 
المزيد من التعاون والجهود 
المعنية  الــجــهــات  بين 
مشكلة  ــن  م للتخفيف 
األيام  في  الشاحنات  تكدس 
من  فيه  لما  وذلك  المقبلة، 
العجلة  تنمية  نحو  مساهمة 

االقتصادية بين البلدين.

بلدية المحرق تطلق مشروع »زري عتيج«
التدوير  المحرق مشروع  بلدية  ] أطلقت 
»زري عتيج« المستوحى من التراث القديم، 
والذي يجّسد فكرة تجميع المخلفات المنزلية 
للمشاركين  يكون  أن  على  مبتكرة،  بطريقة 
في المقابل مكافأة تشجيعية نظير المساهمة 

في هذه الحملة.
صّرح بذلك مدير عام بلدية المحرق صالح 
البلدية  أن  إلى  مشيراً  الفضالة،  إبراهيم 
التدوير  إلعادة  خاصة  خطة  بتنفيذ  بدأت 
التدريبية من  انطلقت بالورش  المنطقة،  في 
البلدية ليتم التطبيق الذاتي لفكرة المشروع 
نموذجاً  ولتكون  البلدية،  موظفي  قبل  من 
والشركات  الحكومية  الجهات  به  تحتذي 

ومؤسسات النفع العام في المنطقة.
وأكمل الفضالة أن فكرة المشروع انبثقت 
شعار:  تحت  البلدية  تبنتها  التي  الرؤية  من 
نبنيه  الماضي  بلمحة  مشرق  »مستقبل 
العادات  توظيف  حول  وتتمحور  اليوم«، 
أهداف  لبلوغ  جديدة  بأساليب  القديمة 
وتفعيل  المقدمة  الخدمات  حول  البلدية 
المحرك  تعتبر  التي  المجتمعية،  الشراكة 

الرئيسي للوصول إلى النتائج المنشودة.
الخدمات  إدارة  مدير  أكدت  جانبها،  من   
»زري  حملة  أن  الكبيسي،  انتصار  الفنية 

المحرق،  بلدية  مع سياسة  تتماشى  عتيج« 
ثقافة  لخلق  خططها  ضمن  انتهجتها  التي 
المحرقي  المجتمع  في  البيئية  التوعية 
وزرع أساليب المحافظة عليها بطرق حديثة 
للمنطقة.  والتميز  الريادة  إلى تحقيق  تؤدي 
األسبوعين  خالل  الحملة  ستبدأ  وأكملت 
لفرز  مصممة  شاحنة  طريق  عن  المقبلين 
والبالستك  )المعادن  المنزلية  المخلفات 
ستدور  إنها  حيث  والمالبس(،  والزجاج 
سيتم  مسبق  جدول  حسب  »الفرجان«  على 
ليبادر  مميز  صوت  بإطالقها  عنه  اإلعالن 
بتسليمها  المنطقة  في  والقاطنون  األهالي 
المخلفات المذكورة، وستستمر الحملة التي 
الملحة  األهمية  مفهوم  نشر  على  ستعمل 
لعملية التدوير وصوالً إلى إنشاء بنك خاص 
للتدوير في المحرق. وقال مسئول العالقات 
للتنظيف  الخليج  مدينة  شركة  في  العامة 
»GCCC« هشام الحداد، الذي قدم ورش العمل 
بعنوان: »إعادة تدوير النفايات«: »نظراً إلى 
المساحة  محدودية  من  تعاني  البحرين  أن 
بين  التعاون  أهمية  تبرز  السكان  وكثافة 
لما  النفايات  وتدوير  لفرز  المجتمع  شرائح 
التلوث  نسبة  من  التقليل  في  أثر  من  له 

البيئي بنسبة عالية«.

»الوفاق«: بدء التسجيل 
لحفل المتفوقين 21 يونيو

§الزنج - جمعية الوفاق
لتكريم  السابع  الوفاق  لحفل  التنظيمية  اللجنة  أعلنت   [
اإلسالمية  الوطني  الوفاق  بجمعية   2013 المتفوقين  الطلبة 
نسخته  في  ينطلق  الذي  للحفل  التسجيل  حملة  بدء  عن 
ويفتتح  وتميز«،  استحقاق  »تفوقي..  شعار:  تحت  السابعة 
باب التسجيل ابتداًء من )21 يونيو/ حزيران 2013(، ويستمر 

شهًرا كاماًل حتى )21 يوليو/ تموز 2013(.
معايير  عليه  تنطبق  من  كل  المنظمة  اللجنة  وحثت   
www. التسجيل أن يبادر للتسجيل عبر الموقع اإللكتروني: 

takreem.alwefaq.net
وعن شروط التسجيل، قالت: »إن المتفوق يجب أن يكون 
الثانوية  المرحلة  من  التخرج  وحديث  الجنسية،  بحريني 
في  المنتظمين  من  أو  والجامعات،  المعاهد  أحد  أو  العامة 

الدراسات العليا«.

عملية هدم أحد العقارات المخالفة العام الجاري

§المنامة - بلدية المنامة

مع  وبالتنسيق  الفنية  الخدمات  بإدارة  والتفتيش  الرقابة  بقسم  ممثلة  المنامة،  بلدية  قامت   [
المجلس البلدي بهدم )18 عقاراً( مخالفًا خالل النصف األول من العام الجاري 2013، وذلك ضمن 
حملتها إلزالة المباني اآليلة للسقوط في المناطق السكنية والتجارية في العاصمة، وذلك ضمن إطار 

الجهود الرامية إلى الحفاظ على السالمة اإلنشائية للمباني الواقعة في محافظة العاصمة. 


