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ال�سكنية عدًدا من  الوحدات  اإىل جانب  املوقع يت�سمن  اأن  اإىل  ونّبه 

اخلدمات واملرافق التي تخدم بدورها الأهايل القاطنني بامل�سروع، وذلك 

ذلك  وجامع،  واحلدائق  التجارية  واملحالت  للخدمات  اأرا�ٍس  بتوفريها 

بهدف توفري البيئة املنا�سبة لل�سكن التي تخدم اأهايل املنطقة، موؤكًدا اأن 

�سكنية  ت�سميم وحدات  اإىل  الإ�سكان  وزارة  �سعي  منطلق  من  ذلك جاء 

ال�ساملة  الروؤية  مع  وتتوافق  البحرينية  العائلة  متطلبات  مع  تتالءم 

ال�سرورية  امل�ستلزمات  لكافة  بتوفريها   2030 البحرين  مل�ستقبل 

لالأ�سرة. واأفاد بوهزاع باأن هناك عدًدا من امل�ساريع الإ�سكانية قيد التنفيذ 

باملحافظة ال�سمالية من �سمنها م�سروع اللوزي و�سهركان وغريها من 

ت�سمل خمتلف حمافظات  اأخرى  اإ�سكانية  عن م�ساريع  امل�ساريع، ف�سالً 

فرتات  لتقلي�س  الهادفة  خطتها  عرب  عالية  اإجناز  ن�سب  حققت  اململكة 

النتظار وت�سريع وترية امل�ساريع.

م�شروعات »ال�شمالية« حتقق ن�شبة اإجناز عالية يف اللوزي و�شهركان 

»الإ�سكان«: اإجناز %49 من وحدات م�سروع »دم�ستان« الإ�سكاين

مب�سروع الإجناز   %82
مدر�سة احلنينية الثانوية للبنني

البناء  مل�ساريع  امل�ساعد  الوكيل  قالت 

وال�سيانة ب�سوؤون الأ�سغال بوزارة الأ�سغال 

اأعمال  اإن  املطوع  جا�سم  منى  املهند�سة 

الثانوية  احلنينية  مدر�سة  ان�ساء  م�سروع 

للبنني باملحافظة اجلنوبية واملدرجة �سمن 

من  بتمويل  اخلليجي  التنمية  برنامج 

ن�سبة  بلغت  للتنمية  ال�سعودي  ال�سندوق 

الجناز فيها %82.

وقالت املهند�سة منى املطوع اإن الوزارة 

ويتم  املدر�سة  مبنى  هيكل  تنفيذ  من  انتهت 

الداخلية  الت�سطيبات  على  حاليا  العمل 

الكهربائية  الأعمال  يف  واملتمثلة  للمبنى 

اأعمال  تنفيذ  يتم  كما  وامليكانيكية. 

لغرفة  واخلارجية  الداخلية  الت�سطيبات 

احلار�س واملخزن الرئي�سي وخزانات املياه. 

ان�ساء  من  �سابق  وقت  يف  النتهاء  مت  وقد 

حمطة الكهرباء الفرعية وت�سليمها اإىل اإدارة 

توزيع الكهرباء، م�سرية اىل اأنه �سيتم ت�سليم 

املدر�سة لوزارة الرتبية والتعليم خالل هذا 

العام.

اإىل  املطوع  منى  املهند�سة  واأ�سافت 

الت�ساميم  باإعداد  تقوم  الأ�سغال  وزارة  اأن 

احلكومية  املباين  تنفيذ  على  وال�سراف 

مبا  احلكومية  والهيئات  الوزارات  ملختلف 

يتوافق مع متطلباتهم، حيث تهدف الوزارة 

اىل حتقيق التكامل مع اجلهات الخرى مبا 

امل�ساريع  تنفيذ  يف  العمل  كفاءة  من  يرفع 

خمطط  ووفق  التحتية  بالبنية  املتعلقة 

بني  يوازن  عمراين  هيكلي  ا�سرتاتيجي 

خمتلف الحتياجات. 

خطة  اطار  يف  املدار�س  تنفيذ  وياأتي 

وزارة الرتبية والتعليم الن�سائية للمدار�س 

اخلدمات  يف  ال�ستدامة  لتحقق  احلكومة 

املواطن  احتياجات  وتلبية  التعليمية 

الدرا�سي  املقعد  توفري  خالل  من  اليومية 

التعليمية  اخلدمات  وتقريب  الطلبة  جلميع 

اإىل مناطق �سكنهم.

منى 

املطوع

ا�ست�سافت كلية البحرين 

التقنية »بوليتكنك البحرين«، 

التجاري  القانون  عن  ندوة 

املحاماة  مكتب  مع  بالتعاون 

الدويل )تراور�س وهاملنز(. 

اإىل  الندوة  وتهدف 

البوليتكنك  منت�سبي  تثقيف 

التجاري  القانون  جمال  عن 

ودول  البحرين  مملكة  يف 

لدول  التعاون  جمل�س 

لنقل  العربي،  اخلليج 

العملية  خرباتهم  املحامني 

على  املوؤ�س�سة  اأعمال  عن 

امل�ستويات املحلية والقليمية 

والدولية يف جمال العقارات، 

وال�سرافة  والتجارة، 

وقوانني العمل. 

وتاأتي الندوة متا�سًيا مع 

طرح بوليتكنك البحرين ملادة 

اختيارية كجزء من الربنامج 

القانون  يف  الأكادميي 

بكالوريو�س  لطلبة  التجاري 

تو�سيع  بهدف  الأعمال،  اإدارة 

متطلبات  عن  الطلبة  مدارك 

احلقيقية  العمل  �سوق 

لإ�ستكمال  الطلبة  وحتفيز 

جمالت  يف  العليا  درا�ساتهم 

البحرينية  الكفاءات  تزال  ما 

بعيدة عنها. 

املحا�سرة  ختام  ويف 

الرئي�س  باأعمال  القائم  اأثنى 

التنفيذي لبوليتكنك البحرين 

اإبراهيم  حممد  الدكتور 

جهود  على  الع�سريي 

املحامني امل�ساركني يف الندوة 

منت�سبي  لتثقيف  الهادفة 

البوليتكنك.

»بوليتكنك البحرين« 

ت�ست�سيف ندوة عن 

القانون التجاري

ن�سبة  ان  بوهزاع  �سامي  الإ�سكان  مل�ساريع  امل�ساعد  الوكيل  ك�سف 

امل�سروع  اأن  اإىل  م�سريًا   ،49% بلغ  الإ�سكاين  دم�ستان  م�سروع  اإجناز 

ا�ستخدم منوذج البناء D11 يف ت�سييد وحداته ال�سابعة والت�سعني على 

م�ساحة 3،16 هكتار.  وقال بوهزاع: »م�سروع دم�ستان ُيعد اأحد مناذج 

اجليل اجلديد من ت�ساميم الوحدات ال�سكنية التي قامت الوزارة بتطويرها 

لتتما�سى مع متطلبات الأ�سرة البحرينية، مب�ساحة بنائية تقدر بـ 246 مرتًا 

مربًعا«. واأ�ساف: »يتكون هذا النموذج من اأربع غرف نوم واأربعة حمامات 

ا�ستغاللها  ميكن  اخللفي  الفناء  يف  وم�ساحة  ومطبخ  وجمل�س  و�سالة 

م�ستقبالً«.

احلمر:  عامني..  خالل  الإ�شكانية  امل�شاريع  ميزانية  دينار  مليون   145

عالوة »بدل ال�سكـــن« باقيـــة وال توجـــه لتغييـــر �سروطهــا
[  هدى عبدالنبي:

بقاء  احلمر  با�سم  الإ�سكان  وزير  اأكد 

عالوة بدل ال�سكن وا�ستمرار �سرفها �سمن 

امليزانية املخ�س�سة للوزارة، لفًتا اإىل عدم 

وجود درا�سة اأو تفكري ملراجعتها اأو تغيري 

�سروطها احلالية.

امليزانية  اأن  »الأيام«  لـ  احلمر  وذكر 

لعامي  الإ�سكانية  للم�ساريع  املقرتحة 

مليون   145 بنحو  تقدر   2017  2016

وزارة  خم�س�س  اإىل  بالإ�سافة  دينار، 

اخلليجي  التنمية  برنامج  �سمن  ال�سكان 

للم�ساريع ال�سكانية، لفًتا اإىل اأن ذلك كفيل 

و�ستكون  العمل  م�ستوى  على  باملحافظة 

على  الطلبات  معاجلة  يف  طيبة  نتائجه 

قائمة النتظار.

بع�س  يف  الرا�سي  نق�س  وعن 

املحافظات، اأو�سح اأن الوزارة ا�ستفادت من 

اإلغاء املحافظة  املناطق اجلديد بعد  توزيع 

الوحدات  توزيع  عملية  يف  الو�سطى 

ال�سكنية. 

التي  ال�سكنية  بالوحدات  يت�سل  وفيما 

احلمر:  قال  اإن�سائها،  على  الوزارة  تعكف 

الإ�سكانية  املدن  ا�ستكمال  على  »نعمل 

اجلديدة التي �ستوفر ما يزيد عن 40 األف 

الوزارة  قيام  اإىل  لفًتا  �سكنية«،  وحدة 

بتوزيع وحدات �سكنية يف اأم احل�سم، وقبل 

تبقى  حني  يف  الربهامة  يف  معدودة  اأيام 

اأخرى  واأماكن  املحرق  يف  �سكنية  وحدات 

قيد التنفيذ.

لتقلي�س  الوزارة  بخطة  يتعلق  وفيما 

فرتة النتظار للح�سول على وحدة �سكنية، 

الطلبات  تلبية  �سرعة  على  »نعمل  قال: 

النتظار  قوائم  على  املدرجة  ال�سكانية 

واإجراءات  امل�ساريع  ت�سريع  خالل  من 

فرتة  »متو�سط  اأن  اإىل  منوًها  القرو�س«، 

النتظار يف الوقت احلايل 15 عاًما يف حني 

اإىل  النتظار  لتقلي�س فرتة  الوزارة  ت�سعى 

5 �سنوات فقط«.

على  ال�سدد،  هذا  يف  احلمر  و�سدد 

اجلديدة  واملبادرات  احللول  توفري  اأهمية 

ل�سمان  اخلا�س  القطاع  مع  بالتعاون 

اأخرى،  مرة  الإ�سكانية  الطلبات  تراكم  عدم 

الجتاه  هذا  يف  ت�سري  الوزارة  اأن  موؤكًدا 

يف  ويتمثل  الآن،  حتى  ملمو�س  بنجاح 

ال�سكن  متويل  برنامج  على  الكبري  الإقبال 

الطلبات  ذوي  من  وخا�سة  الجتماعي 

احلديثة، والذي �سيتحول مع مرور الوقت 

اإىل خدمة اأ�سا�سية حتول دون امتداد فرتات 

النتظار للح�سول على خدمة اإ�سكانية.

الذي  الكبري  »الدور  بـ  الوزير  ونوه 

من  احلايل  الوقت  يف  الإ�سكان  بنك  يبذله 

خالل توفري حلول متويلية مبي�سرة، وهو 

ال�ستفادة  على  الكثريين  �سجع  الذي  الأمر 

من خدمات القرو�س الإ�سكانية، ف�سالً عن 

لإجناح  الوزارة  معاونة  يف  البنك  جهود 

جتربة ال�سراكة مع القطاع اخلا�س«.

على  املواطنني  بع�س  مالحظات  وعن 

اأن  احلمر  اأكد  الجتماعي،  ال�سكن  برنامج 

اخلا�س  القطاع  يطرحها  التي  امل�ساريع 

�سمن م�سروع ال�سكن الجتماعي متر بلجنة 

للتاأكد من مدى تطبيق  الوزارة  خا�سة يف 

املعايري الدولية، موؤكًدا اأن اأي برنامج لبد 

اأن يكون به �سلبيات واإيجابيات.

[  وزير الإ�سكان


