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رداً على الأ�سغال حول مدر�سة الب�سيتني 

املطوع: املخططات العامة ال حتوي ت�صاميم املباين
املطوع  حممد  البلدي  النائب  عرب 

عن ا�شتغرابه من بيان وزارة الأ�شغال 

الوزارة  به  وقعت  الذي  اخلطاأ  حول 

وحتديد  الب�شيتني  مدر�شة  ت�شميم  يف 

اإيجاد  وعدم  الأهايل  ت�شايق  مداخل 

عملها،  �شميم  من  يعد  والذي  بديل 

العالقات  على  والعتماد  التهم  ورمي 

العامة يف تلميع �شورة الوزارة حتى 

مل  فيما  احلق،  غري  على  كانت  واأن 

تبلغ الراأي العام اإلغاءها لجتماع كان 

بح�شور  اأيام  قبل  يقام  اأن  املقرر  من 

التخطيط الطبيعي وذلك حل�شم م�شكلة 

لعدم  كان  وال�شبب  املدر�شة،  مداخل 

الجتماع  مبوعد  للتخطيط  اإ�شعارها 

مع  التن�شيق  الع�شو  من  وطلبت 

واإلغاء  للح�شور  العمراين  التخطيط 

الجتماع لعدم اأ�شعار التخطيط.

من  هذا  اأن  املطوع  واكد 

وهي  الأ�شغال  وزارة  اخت�شا�شات 

الأر�ض  من  جزء  بقطع  املعنية  اجلهة 

املخ�ش�شة للخدمات وحتديد امل�شافات 

التخبط  وخماطبة  قطعها  تريد  التي 

التخطيط  بان  اجزم  واأنا  العمراين 

اأجل  من  مانع  لديه  لي�ض  العمراين 

امل�شلحة العامة.

وذكر اأن الوزارة قالت ان املجل�ض 

اأر�ض  بتخ�شي�ض  علم  على  البلدي 

العام  املخطط  �شمن  مدر�شة  لبناء 

مهمة  نقطة  عن  غفلت  ولكن  للمنطقة 

على  حتوي  ل  العامة  املخططات  باأن 

وا�شحة  الأهايل  ومطالب  ت�شاميم 

موقع  ولي�ض  الت�شميم  يخت�ض  فيما 

املدر�شة من عدمه، لفتاً اإىل اأن املقرتح 

اأر�ض  يف  طريق  �شق  هو  البديل 

ويجب  ل�شتمالك  حتتاج  حكومية 

الأ�شغال  وزارة  من  مببادرة  تكون  اأن 

كونها تعمل على الت�شاميم، وقد قامت 

با�شتمالك  كثرية  حالت  يف  الوزارة 

ح�شل  ما  ومنها  الطرق  ل�شق  اأرا�ض 

للم�شلحة  وكان  الغو�ض  �شارع  يف 

العامة. واأ�شاف لن نقف عند هذا احلد 

م�شتوى  اأي  عند  الأهايل  مع  و�شاأقف 

با�شم  عري�شة  باإر�شال  قمنا  وقد  كان، 

الأهايل اإىل نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 

ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة ب�شاأن 

بخطوة  الوزارة  تقم  مل  وان  املدر�شة، 

لالعت�شامات  نلجاأ  ف�شوف  اإيجابية 

وهذا ما تريده بع�ض اجلهات اخلدمية 

باأن ي�شل الأمر اإليه وقد اعتادت وزارة 

الوزارة  فهية  العرائ�ض  على  ال�شغال 

العرائ�ض  نظام  تاأ�شل  التي  الوحيدة 

البلدية  املجال�ض  من  طلبها  خالل  من 

يف حال طلب املرتفعات.

لزيادة وترية �سري العمل يف مم�سى ج�سر �سرتة

الكعبي يتفقد امل�صروع وينوه الفتتاحه قبل نهاية 2014
اأكد وزير �شوؤون البلديات والتخطيط العمراين جمعة بن 

على  ي�شري  �شرتة  ج�شر  مم�شى  يف  العمل  باأن  الكعبي  اأحمد 

قدم و�شاق واأنه يتاأمل افتتاحه خالل الأ�شهر القليلة القادمة.

جاء ذلك يف زيارة تفقدية قام بها الوزير مل�شروع ان�شاء 

القدمي وذلك للوقوف عن كثب  مم�شى يف موقع ج�شر �شرتة 

والدفع  امل�شروع  من  تبقى  ملا  املنجزة  الأعمال  جمريات  على 

من  عدد  الوزير  رافق  وقد  العمل  �شري  وترية  زيادة  نحو 

امل�شئولني يف الوزارة ومقاول امل�شروع.

توجيهات  على  وبناء  الوزارة  باأن  الوزير  واأو�شح   

احلكومة برئا�شة رئي�ض الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي المري 

كافة  ت�شخري  على  حري�شة  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة 

اأف�شل  وتقدمي  البلدية  املجال�ض  لدعم  واملوارد  المكانيات 

اخلدمات للمواطنني واملقيمني. ونوه الوزير باأنه وقبل نهاية 

العام احلايل �شتتحول منطقة اجل�شرالقدمي اىل منطقة ترفيهية 

وم�شطحات  كيلومرت   2 يبلغ  بطول  مم�شى  عن  عبارة  وهي 

طريق  عن  اإليها  الدخول  ويتم  املنطقة  على  موزعة  زراعية 

خالل  الوزير  �شالح.واأكد  النبيه  لتقاطع  ال�شوئية  الإ�شارة 

خا�شة  البلدية  امل�شاريع  تنفيذ  تويل  الوزارة  باأن  الزيارة 

املما�شي �شمن خطتها ال�شرتاتيجية اجلديدة »امناء وتنمية« 

احل�شرية  التنمية  متطلبات  احد  باعتبارها  بالغة  اأولوية 

تنف�شية  م�شاحات  توفري  يف  املما�شي  هذه  ودور  امل�شتدامة 

التوازن  وتعزيز  واملقيمني  للمواطنني  وترفيهية  ريا�شية 

م�شروع مم�شى  باأن  م�شيًفا  اململكة،  والبيولوجي يف  البيئي 

ج�شر �شرته ياأتي �شمن اولويات املجل�ض البلدي وفقا خلطته 

املحلية املرفوعة اىل الوزارة، حيث تقوم ا�شرتاتيجية وزارة 

امل�شاريع  تنفيذ  على  العمراين  والتخطيط  البلديات  �شوؤون 

البلدية  املحلية  للخطط  وفقا  املختلفة  التنموية  البلدية 

املرفوعة من قبل املجال�ض البلدية.

حممداملطوع

امل�صت�صار الثقايف يف بريطانيا ي�صتقبل طلبة البوليتكنك
عبدالرحمن  �شباح  الثقايف  امل�شت�شار  ا�شتقبل 

املتحدة  اململكة  لدى  البحرين  مملكة  ب�شفارة  الزياين 

طلبة كلية بوليتكنك –البحرين، وذلك خالل م�شاركتهم 

بالعا�شمة  ال�شيفية  التدريبية  الربامج  من  عدد  يف 

بالتعاون  البوليتكنك  اأعدته  والذي  لندن،  الربيطانية 

مع جامعة اأي�شت لندن. 

الثقايف بالطلبة، واطلع على  وقد رحب امل�شت�شار 

بهذه  م�شيداً  بها،  التحقوا  التي  التدريبية  الربامج 

للطلبة  الأكادميي  اجلانب  لتعزيز  الكلية  من  اخلطوة 

مملكة  خارج  تدريبية  بربامج  اإحلاقهم  خالل  من 

يف  متت  قد  الربامج  هذه  باأن  وخ�شو�شاً  البحرين، 

عدد املوؤ�ش�شات املالية العريقة باململكة املتحدة، والتي 

الربامج  اأحدث  على  لالطالع  لهم  مهمة  فر�شة  تعترب 

العامل،  والتدرب مع زمالئهم من خمتلف دول  املالية 

اإثراء  الكثري وي�شاهم يف  الذي �شي�شيف للطلبة  الأمر 

اجلانب الأكادميي. 

الطلبة  الثقايف  امل�شت�شار  عّرف  اآخر  جانب  ومن 

وباخلدمات  الثقافية  امللحقية  بها  تقوم  التي  بالأدوار 

كما  املتحدة،  باململكة  البحرينيني  للطلبة  تقدمها  التي 

زودهم ببع�ض املعلومات حول اجلامعات الربيطانية 

اللتحاق  وكيفية  تقدمها  التي  الأكادميية  والربامج 

بهذه اجلامعات ملوا�شلة الدرا�شات العليا.


