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خالل ندوة بجمعية المحامين

العلوي: توظيف 1800 بمشروع »تأهيل الخريجين الجامعيين«
§ مدينة عيسى - وزارة العمل

توظيفهم،  تم  جامعي   1800 »إن  العلوي:  مجيد  العمل  وزير  قال   [
وإعادة  التدريب  ببرامج  لاللتحاق  جامعي   2000 من  أكثر  يستعد  كما 
تأهيل  مشروع  تدشين  بــدء  على  شهور   10 مضي  بعد  ــك  وذل التأهيل 
العهد  ولي  من  بمباركة   انطلق  والذي  الجامعيين  الخريجين  وتوظيف 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  سمو  االقتصادية  التنمية  مجلس  رئيس  األمين 

خليفة في أكتوبر/ تشرين األول 2009«.
البحرينية  المحامين  بجمعية  العلوي  ألقاها  محاضرة  في  ذلك  جاء 
تأهيل  مــشــروع  مستجدات  ــر  آخ فيها  تــنــاول  الماضي  ــاء  ــع األرب مساء 

وتوظيف الخريجين الجامعيين.
وأضاف العلوي: »إن هذا المشروع حقق منذ بدء انطالقته حتى اآلن 
الخدمات  تقديم  خالل  من  له  المرسومة  األهــداف  من  المئة  في   60 نحو 
الشاغرة  للوظائف  الترشيح  أو  الوظيفي  ــاد  اإلرش مستوى  على  ســواًء 
نسبته  ما  توظيف  عن  الجهود  تلك  أثمرت  وقد  الخاص،  القطاع  لمنشآت 
42 في المئة من العدد المستهدف وهو 4500 جامعي خالل عام ونصف 

العام من مدة المشروع«.
والترشيح  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات  تقديم  من  االنتهاء  »تم  أنه  وذكر 
لجميع  بــالــمــشــروع  ــاص  ــخ ال الــشــواغــر  بنك  ــي  ف الــمــتــوافــرة  للشواغر 
بينما  المتابعة،  قائمة  على  المتبقين  الجامعيين  من  عمل  عن  الباحثين 
ينتظر 791 مرشحًا منهم استكمال إجراءات توظيفهم في الشواغر التي 

رشحوا لها«.
بمتابعة  الحالي  الــوقــت  فــي  تقوم  التوظيف  ــدة  وح أن  ــى  إل وأشـــار 
 1453 ترشيح  تم  إذ  المشروع،  قائمة  على  المتبقين  من  جامعيًا   2346
باحثًا عن عمل لمختلف الوظائف أي ما نسبته 62 في المئة من إجمالي 
في  الجامعيين  كل  بمقابلة  التوظيف  مرشدو  قــام  كما  المتبقين،  عــدد 
للوظائف  ترشيحهم  إمكانية  ــة  ودراس الوظيفي  ــاد  اإلرش عمليات  إطــار 

الشاغرة.
وقال: »تم توفير برامج تدريبية متطورة تتنوع ما بين برامج تطوير 
اآللي،  الحاسب  الرياضيات،  االنجليزية،  )اللغة  األساسية  المهارات 
التدريب  وبــرامــج  جامعيًا،   1138 منها  استفاد  العمل(  وأخــالقــيــات 
االحترافية )المحاسبة، والتأمين، والتدريب، وإدارة الموارد البشرية(، 
ويشارك فيها حاليًا 178 جامعيًا باإلضافة إلى 900 جامعي سيبدأون 
رأس  على  التدريب  وبــرامــج  المقبلة،  الثالثة  األشهر  خــالل  برامجهم 
وبرنامج  التخصصات،  مختلف  في  متدربًا   171 منها  ويستفيد  العمل، 
التدريب االحترافي الممنهج )Apprenticeship( وهو نمط من أنماط 
التدريب االحترافي الذي يرتكز على إكساب الخبرة العملية بالملتحقين 

حضور  إلى  باإلضافة  الممنهج  العمل  رأس  على  التدريب  طريق  عن  به 
من  العملي  القسم  يمثل  حيث  البرنامج  بداية  في  االعتيادي  التدريب 
وبإشراف  البرنامج  فترة  من  المئة  في   65 عن  تقل  ال  نسبة  البرنامج 
بعدها  المتدرب  ويحصل  العمل،  وصاحب  التدريبية  المؤسسة  وإدارة 

على شهادة البرنامج من إحدى الجهات الدولية المانحة«.
وذكر أن المشروع يوفر العديد من المزايا والحوافز التي يستفيد منها 
مكافآت  صرف  ومنها  الــســواًء،  على  العمل  وصاحب  عمل  عن  الباحث 
األجور  دعم  عن  فضاًل  العمل،  رأس  على  والتدريب  التدريب  فترة  خالل 
عن  يقل  ال  راتب  على  توظيفه  عند  الجامعي  يحصل  بحيث  عامين  لمدة 

400 دينار شهريًا.

وزير العمل يقدم محاضرته في جمعية المحامين البحرينية

محافظة الوسطى تشيد بتدشين المشروع الوطني للتوظيف
§ مدينة عيسى - المحافظة الوسطى

ــل،  ــاض ــف ال ـــارك  ـــب م ــى  ــط ــوس ال ــة  ــظ ــاف ــح ــم ال ــظ  ــاف ــح م أشــــاد   [
للتوظيف  الوطني  الــمــشــروع  بتدشين  الملكية  بالتوجيهات 
ساهم  ــذي  ال الجامعيين  الخريجين  وتوظيف  تأهيل  ومشروع 
التدريب  ــرص  ف وتوفير  البطالة  نسبة  خفض  فــي  فعال  بشكل 
ــوزارة  ال على  والقائمين  العمل  ــر  وزي جهود  على  مثنيًا  والعمل، 
واألجهزة المختصة في ترجمة هذه التوجيهات إلى برامج أثبتت 

فاعليتها في التعامل مع مسألة البطالة بأسلوب علمي مدروس.
أمس  مــســاء  عقد  ـــذي  ال األســبــوعــي  المجلس  خــالل  ذلــك  جــاء 
السكران،  عبداللطيف  الوسطى  المحافظة  محافظ  نائب  بحضور 
ومديري  واألهالي  المدني  المجتمع  مؤسسات  ممثلي  من  وعــدد 

اإلدارات ومنتسبي المحافظة.
الوسطى  للمحافظة  األسبوعي  المجلس  استنكر  جانبه  من 
هذه  مثل  رافضيين  »الـــوطـــن«،  تحرير  مــديــر  اغــتــيــال  مــحــاولــة 
والنهج  الديمقراطي  العمل  عن  البعد  كل  بعيدة  هي  التي  األعمال 
اإلصالحي، معتبرين هذه األفعال غير المسئولة تضر بمكتسبات 

ومقدرات المواطنين وتروع اآلمنين في مناطقهم.
المحافظة  ــي  ــال أه ــم  ــاس وب بــاســمــه  الــشــكــر  الــمــحــافــظ  وقـــدم 
في  المضنية  ـــوزارة  ال جهود  على  الداخلية  ــر  وزي ــى  إل الوسطى 
حماية المواطنين من األيادي التي تحاول التغرير بشباب الوطن 

والعبث بأمنه ومنجزاته. 
إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  يبذلها  التي  الجهود  على  أثنى  كما 
جهودهم  مثمنًا  االستهالكية،  التعاونية  عيسى  مدينة  جمعية 
ــي رفـــع شـــأن الــوطــن  ـــذي يــســاهــم ف ــي هـــذا الــعــمــل الــتــطــوعــي ال ف
الطلبة  لتكريم  الرابع  بالحفل  نفسه  الوقت  في  والمواطن, مشيداًً 
مؤكداً  رعايته،  تحت  أقيم  الذي  المتفوقات  والطالبات  المتفوقين 
أن المحافظة الوسطى تقدر هذا التكريم من الجمعية، وهي داعمة 
في  الوطن  أبناء  من  اجتهد  من  بمكافأة  ــك  وذل عليه  وتشجع  له 

التحصيل العلمي خالل العام الدراسي.
زيــادة  إلــى  المحافظة  أهالي  المحافظ  دعــا  اللقاء  ختام  وفــي 
احتياجاتهم  على  التعرف  ــل  أج مــن  محافظتهم  مــع  تواصلهم 
في  االختصاص  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  تلبيتها  على  والعمل 

ظل القانون والنظام العام.

»زين« تدعو مشتركيها في بطاقات 
»إيزي« لتسجيل بياناتهم

§ المنامة - شركة زين

ــزي«  »إي بطاقات  عمالء  كــل  البحرين  ــن  زي شركة  ــت  دع  [
للدفع المسبق التسجيل الفوري لخطوطهم قبل 31 أغسطس/ 
تنظيم  هيئة  من  الصادرة  التعليمات  بموجب  وذلك  الجاري  آب 

االتصاالت، في حال عدم قيامهم بالتسجيل من قبل.
في  البيني  والترابط  االتصاالت  تنظيم  شئون  مدير  وقــال 
»زين البحرين« جعفر عبداهلل: »بموجب تعليمات هيئة تنظيم 
بيانات  من  بالتحقق  البحرين  زيــن  باشرت  فقد  االتــصــاالت، 
وذلــك  لديها،  ـــزي(  )إي عمالء  بخطوط  الخاصة  المشتركين 
 31 يوم  بعد  العمالء  خطوط  عن  الخدمات  قطع  خطر  لتفادي 

أغسطس الجاري«.
باالتصال  الراهن  الوقت  في  تقوم  البحرين  زيــن  أن  ــر  وذك
لتذكيرهم  المسجلة،  غير  الــخــطــوط  ذوي  الــعــمــالء  بجميع 
بتسجيل خطوطهم لديها بأسرع وقت ممكن قبل حلول الموعد 

النهائي المحدد، لضمان استمرارية الخدمة.

»التنمية« ترخص 
لـ »االتحاد البحريني للمعاقين«

§ المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

] أصدرت وزيرة التنمية االجتماعية فاطمة البلوشي قرار رقم 
البحريني  االتحاد  بتسجيل  الترخيص  بشأن   2010 لسنة   )54(

للمعاقين.
البحريني  االت��ح��اد  يسجل  ال��ق��رار  م��ن  األول���ى  ال��م��ادة  ف��ي  وج��اء 
للمعاقين في سجل قيد االتحادات النوعية للجمعيات تحت قيد رقم 

)1/آت/ج(.

»التربية« تفتح التسجيل للتكريم في »عيد العلم الـ42«
§ مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بوزارة  والملحقيات  البعثات  إدارة  مدير  دعا   [
الكوهجي،  ــداهلل  ــب ع عيسى  والتعليم  الــتــربــيــة 
الجامعات  خــريــجــي  ــن  م البحرينيين  الطلبة 
والخاصة(،  )الحكومية  البحرينية  والكليات 
العربية  العليا  والمعاهد  الجامعات  وخريجي 
العلم  عيد  فــي  للتكريم  التقدم  ــى  إل واألجنبية، 
بدأ  الطلبات  قبول  أن  مفيداً  واألربــعــيــن،  الثاني 
 30 حتى  وسيستمر  الجاري  آب  أغسطس/   1 منذ 

نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ــذه  ه ــن  ــم ض ــم  ــري ــك ــت ــل ل ــل  ــي ــج ــس ــت ال أن  وبـــيـــن 
أواًل:  ــة:  ــي اآلت ــروط  ــش ال ــق  وف سيكون  االحتفالية 
تكرم  التي  الجامعية  المؤهالت  عامة:  اشتراطات 
والماجستير،  ــوراه،  ــت ــدك )ال هــي  العلم  عيد  فــي 
ما  تقديم  يجب  الليسانس(.  أو  والبكالوريوس 
التشريفية  التقديرات  إحدى  على  الحصول  يفيد 

امتياز  الشرف،  مرتبة  مع  )امتياز  مثل  وجدت  إن 
حالة  ــي  ف إلــــخ(.   ... األولــــى  ــرف  ــش ال مــرتــبــة  ــع  م
في  علمية  درجــة  مــن  أكثر  على  الطالب  حصول 
فقط  واحدة  مرة  المكرم  على  ينادى  التخرج  سنة 
مع ذكر حصوله على الشهادتين إذا كانت األخرى 
للحفل  ــور  ــض ــح ال ــم.  ــري ــك ــت ال شــــروط  مــســتــوفــيــة 
الطلبة  على  يجب  باإلنابة.  يسمح  وال  شخصيًا 
مؤسسات  مــن  علمية  مــؤهــالت  على  الحاصلين 
تم  أو  بحرينية  خاصة  أو  حكومية  عــاٍل  تعليم 
عليها  المصدق  الدولية  االتفاقيات  وفق  إنشاؤها 
يتقدموا  أن  البحرين  مملكة  ومقرها  المملكة  من 
سنة  ــي  ف العلم  عيد  حفل  ــي  ف الــمــشــاركــة  بطلب 
-2009( الــدراســي  للعام  أي  ــا،  ــه ذات الــتــخــرج  
العالي  التعليم  مؤسسات  خريجي  فقط.   )2010
المشاركة  بطلب  التقدم  لهم  يجوز  البحرينية  غير 
السنة  أو  التخرج  سنة  خالل  العلم  عيد  حفل  في 
بشأن  الوزاري  القرار  الطلب  مع  ويرفق  تليها  التي 

العام  خريجي  أي  العلمية.  مؤهالتهم  تقييم 
)20090-2010( أو من خريجي العام الدراسي 

السابق )2009/2008(.
بالحاصلين  الــخــاصــة  ــات  ــراط ــت االش ــن  ع ــا  أم
أوضح  البكالوريوس-الليسنانس،  درجــة  على 
عن  التراكمي  المعدل  يقل  أال  يجب  أنه:  الكوهجي 
3.6 من أصل 4 أو 4.5 من أصل 5، وأال تقل النسبة 
المئوية عن 90 في المئة. إذا وجد النظامان اللفظي 
والنقاط للتقديرات في الشهادات أو اإلفادات لطلبة 
البكالوريوس أو الليسانس فإن جهة االختصاص 
الحاصلين  الطلبة  مــاعــدا  الــنــقــاط،  بنظام  تأخذ 
يمكن  بأنه  ــاد  وأف  .First Class Honors على 
عيد  حفل  فــي  التكريم  فــي  الراغبين  للخريجين 
الحكومة  بوابة  موقع  طريق  عن  التسجيل  العلم 
www.bahrain. الــعــنــوان  على  اإللكترونية 

خالل  من  أيضاً  التسجيل  يمكن  أنه  إلى  مشيراً   bh
موقع وزارة التربية والتعليم اإللكتروني.


