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م�ساٍع وز�رية لتغطية 350 طلًبا �إ�سكانًيا لأهايل دم�ستان حتى 2004
على خلفية اجتماعهم بالوزير احلمر... رئي�س اللجنة الأهلية لـ “$”:

�سكا رئي�ـــس اللجنة الأهلية لقرية دم�ستان 
عبداحل�سني اآل �سيف لـ “البالد” من اآلية وزارة 
الإ�ســـكان يف توزيع وحدات امل�ـــروع الإ�سكاين 
املكون مـــن 97 منزل يف القريـــة، من حيث مت 
توزيعها على �ســـكل دفعات، وتخوفهم من اأن 
تقوم الوزارة بتوزيع باقي الوحدات التي يبلغ 
عددها 31 وحدة �سكنية على اأ�سحاب الطلبات 
الإ�سكانيـــة مـــن خـــارج القرية بخـــالف التفاق 
امل�سبـــق مـــع “الإ�ســـكان” بتخ�سي�سها لأهايل 

دم�ستان.
واأ�ســـار اآل �سيـــف اإلـــى اجتماعهـــم بوزير 
الإ�سكان با�سم احلمر بعد العت�سام الذي نفذه 
الأهايل يوم الثالثاء املا�سي اأمام مبنى الوزارة 
باملنطقـــة الدبلوما�سية، حيـــث وعدهم بالنظر 
يف مطالبهم خالل الأيام القليلة املقبلة، والرد 

عليهم ب�ساأنها.
ولفـــت اإلـــى اأن الوزيـــر وعدهـــم بتغطيـــة 
طلبـــات الأهـــايل حتـــى العـــام 2003، و�سعيه 
لتغطية طلبات العـــام 2004 يف م�ساريع اأخرى 
خـــارج القرية، مت�سائال عن الكيفية التي �سيتم 
من خاللهـــا تغطية تلك الطلبـــات التي تتجاوز 
350 طلبـــا تعود اإلى الأعـــوام من 1999 حتى 

2004 �سمن م�ساريع القرية.
وذكـــر اأن تطبيـــق هـــذا الأمـــر بحاجـــة اإلى 
تلبية هـــذه الطلبات �سمن الوحـــدات ال�سكنية 

املتبقية من امل�روع الإ�سكاين املكون من 97 
منزل، اإ�سافة اإلى م�روع اإ�سكان اللوزي، والذي 

مل ينل منه اأهايل دم�ستان حظهم حتى اليوم.
واأ�ســـاف اأن قرية دم�ستـــان اليوم هي من 
اأكرث املناطق الغربية كثافة من حيث ال�سكان، 
واأن اإقامـــة امل�ساريـــع الإ�سكانيـــة علـــى اأر�س 
القرية �ساهم يف زيادة عدد الطلبات الإ�سكانية 
لأهاليهـــا ب�سكل كبري، ف�سال عن كونها متاأخرة 
عـــن القـــرى املجـــاورة لهـــا بالن�سبـــة لأقدمية 

الطلبات التي مت تلبيتها.
وعـــر رئي�ـــس اللجنـــة عـــن �سكـــر الأهايل 
وامتنانهـــم مبتابعة �سمو رئي�س الوزراء ملفهم 

الإ�ســـكاين والتوجيهـــات التـــي �ســـدرت منـــه 
للم�سوؤولـــني بـــوزارة الإ�ســـكان بهـــذا ال�ساأن، 
منوها بتعـــاون الوزارة وجتاوبهـــم مع الأهايل، 
اإ�سافة اإلى اجلهـــود التي بذلها نائب املنطقة 

ماجد املاجد بهذا ال�ساأن.

�عت�سام �لأهايل
ياأتي ذلك يف وقت اعت�سم فيه جمموعة من 
اأهايل دم�ستان اأمام مبنـــى وزارة الإ�سكان يوم 
الثالثاء املا�سي؛ للمطالبـــة بحقهم يف وحدات 
امل�ساريـــع الإ�سكانيـــة املقامة علـــى اأرا�سيها، 

متا�سيـــا مع التوجيهـــات ال�سابقة ال�سادرة عن 
جمل�س الوزراء بهذا ال�ساأن.

وت�سمـــن البيان الذي اأعدته اللجنة الأهلية 
يف العت�ســـام تاأكيـــد الأهـــايل علـــى حقهم يف 
امل�ساريـــع الإ�سكانيـــة املقامـــة علـــى اأرا�سي 
قريتهم، و�ـــرورة م�ساواتهم مـــع بقية القرى 
املجاورة التـــي مت تغطية طلبات بع�سها حتى 

العام 2006.
ونوه البيان بتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء 
ب�ســـاأن تخ�سي�س وحـــدات امل�ـــروع الإ�سكاين 
الواقـــع يف جممع 1019، والذي ي�سم 97 وحدة 
�سكنية لأهـــايل القرية، اإ�سافـــة اإلى توجيهاته 

بتخ�سي�ـــس جـــزء لالأهـــايل من وحـــدات م�روع 
 ،1022 اللـــوزي الإ�ســـكاين الواقـــع يف جممـــع 

والذي ي�سم 832 وحدة �سكنية.

• اأهايل دم�ستان لدى اعت�سامهم اأمام مبنى وزارة الإ�سكان	

�سيد علي املحافظة

اأقدم الطلبات الإ�سكانية 
للقرية تعود للعام 1999

ا�ستياء من اآلية توزيع 97 
منزلً مبجمع 1019

13 % �نخفا�ض �سكاوى �ل�رصف �ل�سحي يف �لن�سف �لأول من 2016
“العا�سمة” �سهدت اأعلى ن�سبة من البالغات جراء زيادة التدفقات... “الأ�سغال”:

املنامة – وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراين: ذكر مديـــر اإدارة ت�سغيل 
و�سيانـــة ال�ـــرف ال�سحـــي بـــوزارة الأ�سغـــال 
و�سوؤون البلديـــات والتخطيط العمراين �سوقي 
املنديـــل اأن عـــدد البالغـــات التـــي وردت اإلى 
الـــوزارة عر مركـــز تلقي البالغـــات وال�سكاوى 
خـــالل الن�ســـف الأول مـــن العام اجلـــاري بلغت 
6378 بالًغا، مقارنة بـ 7101 بالغ خالل الن�سف 
الأول مـــن العـــام 2015، و8067 بالًغـــا خـــالل 

الن�سف الأول من العام 2014.
واأ�ســـار املنديل اإلى اأن هـــذا النخفا�س يف 
عدد البالغات جاء نتيجة لقيام الوزارة بعدد من 
م�ساريع ال�ـــرف ال�سحي التي هدفت اإلى احلد 
من م�ساكل �سبكة ال�ـــرف ال�سحي من �سمنها 
قيـــام الـــوزارة بتاأهيـــل ال�سبـــكات القدميـــة، 
واإن�ســـاء حمطة املحرق لل�رف ال�سحي، وكذلك 
مقـــاولت ت�سغيـــل و�سيانـــة ال�ـــرف ال�سحي، 
ومنها تنظيف �سبكات ال�رف ال�سحي بوا�سطة 
�سهاريـــج ال�سغـــط العـــايل، ومقاولـــة �سيانة 
املحطات الفرعيـــة والرئي�سية، ومقاولة توفري 
امل�سخـــات املتحركـــة، وكذلـــك مقاولة توفري 
�سهاريج ل�سفـــط مياه ال�رف ال�سحي للحالت 

الطارئة.

واأو�سح اأن حمافظة العا�سمة �سهدت اأعلى 
ن�سبة من البالغات و�سلت اإلى 2465 بالًغا متت 
معاجلة 2465 منهـــا، تلتها املحافظة اجلنوبية 
بـ 1704 بالغات، ومتت معاجلة 1704 بالغات، 
ومن ثـــم حمافظة املحرق بــــ 1363 بالًغا حيث 
متت معاجلـــة 1363 منهـــا، واأخـــرًيا املحافظة 
ال�سماليـــة بعدد 846 بالًغا متـــت معاجلة 846 
بالًغـــا، موؤكًدا اأن معظم البالغـــات يتم التعامل 

معها والرد عليها خالل �ساعة من تلقي البالغ.

واأ�ســـاف اأن البالغات التي تـــرد اإلى مركز 
الت�ســـالت يتم تلقيها مـــن قبل 10 موظفني 
باملركز لأخـــذ البيانـــات كاملـــة، وبالتايل يتم 
حتويلها اإلى طاقم ال�رف ال�سحي الذي يجوب 
املناطـــق ب�سكل يومي ملعاجلة حالت الطوارئ 
التي تـــرد املركز واملتعلقة ب�سبـــكات ال�رف 

ال�سحي و�سبكات ت�ريف مياه الأمطار.
واأو�سح اأن ارتفاع عدد البالغات يف مناطق 
حمددة يعود اإلى عدة اأ�سباب من اأبرزها الزيادة 
املطردة يف التدفقات وعدم ا�ستيعاب ال�سبكة 
لهـــا يف بع�ـــس املناطق و�ســـوء ا�ستخدم �سبكة 
ال�ـــرف ال�سحي ك�سكب الدهون مما يوؤدي اإلى 

تراكم وان�سداد ال�سبكة.
وبـــنينّ املنديل اأن البنيـــة التحتية خلدمات 
ال�ـــرف ال�سحـــي تت�سمن 13 حمطـــة ملعاجلة 
مياه ال�رف ال�سحي، و12 حمطة لتوزيع للمياه 
املعاجل���ة، يف ح���ن يبلغ طول خط���وط �شبكات 
ال�رف ال�سحي وت�ريف مياه الأمطار 3431.3 
كيلومـــًرا، ويبلـــغ عـــدد حمطات ال�ســـخ 676 
حمطة، بالإ�سافة اإلـــى 206804 غرف تفتي�س 
الأمطـــار  ميـــاه  لت�ريـــف  فتحـــة  و1250187 

تقريًبا.

تثبيت قبول �لدفعة �لثانية بـ 
“بوليتكنك” ينتهي ظهر �ليوم 

�لت�سجيل �لإلكرتوين يبد�أ 
�ليوم يف جامعة �لبحرين 

مدينة عي�سى – بوليتكنك البحرين: �رح 
مدير اإدارة القبول والت�سجيل بكلية البحرين 
التقنية )بوليتكنـــك البحرين( اأحمد مال اهلل 
باأن بـــاب تثبيت قبـــول الدفعـــة الثانية من 
الطلبة املقبولني يف الكلية للعام الأكادميي 
2016 – 2017 �سيتـــم اإغالقـــه عند ال�ساعة 
الثانية من ظهـــر اليوم اخلمي�س املوافق 18 
اأغ�سط�ـــس اجلـــاري، م�سدًدا على اأنـــه لن يتم 

تثبيت قبول اأي طالب بعد هذا التاريخ.
واأكد مـــال اهلل اأن قبـــول الطلبة مت بناء 
عل���ى م���دى ا�شتيفائه���م ����روط القب���ول يف 
بوليتكنك، يف حـــني اأن ت�سكينهم يف الرامج 
التـــي تقدمهـــا الكليـــة مت بنـــاء علـــى رغبـــة 
الطالـــب ومدى توافـــر املقاعـــد ال�ساغرة يف 

التخ�س�س املرغوب فيه. 
اإلـــى ذلك، وجه مـــال اهلل الطلبـــة الذين 
مت قبولهـــم، ولكنهـــم خارج مملكـــة البحرين 
خالل فـــرة تثبيـــت القبـــول املحـــددة، اإلى 
الإلكرونيـــة  الر�سالـــة  علـــى  الـــرد  �ـــرورة 
املوجهة اإليهم مـــن قبل بوليتكنك البحرين، 
يوؤكدون مـــن خاللها قبولهـــم العر�س، ومن 
ثـــم ينتدبون اأحًدا من اأهلهـــم اأو معارفهم يف 
مملكـــة البحرين؛ لدفـــع الر�ســـوم الدرا�سية، 
واإمتـــام اإجـــراءات تثبيت القبـــول، حيث تعد 
هـــذه اخلطوة مبثابـــة حجز املقعـــد اإلى حني 
عـــودة الطالـــب وتوجهـــه �سخ�سًيـــا اإلى مقر 
بوليتكنك؛ لتوقيـــع امل�ستندات املطلوبة يف 

موعد اأق�ساه 4 �سبتمر 2016.
وعن اإجراءات التثبيـــت، اأو�سح مال اهلل 
اأنـــه على الطلبة املقبولني حديًثا التوجه اإلى 
مبنى رقم 8 مبقر بوليتكنك يف مدينة عي�سى، 

وذلـــك مـــن ال�ساعـــة التا�سعة �سباًحـــا وحتى 
الثانية ظهـــًرا، م�سطحبني معهـــم ن�سخة من 
ر�سالة القبـــول الإلكرونيـــة وبطاقة الهوية 
)اإن  املطلوبـــة  القبـــول  م�ستنـــدات  وبقيـــة 
وجـــدت(؛ للقيـــام باإجراءات تثبيـــت القبول، 
وذلك بدفـــع الر�سوم الدرا�سيـــة )غري قابلة 
لال�سرجـــاع( والبالغـــة 120 دينـــاًرا بحرينًيا 
للطلبـــة البحرينيني، و2520 دينـــاًرا للطلبة 
غري البحرينيني، اإما عر بطاقة ال�راف الآيل 

اأو بطاقة الئتمان. 
ومـــن ثم على الطلبـــة ا�ستكمال وتوقيع 
جميـــع امل�ستنـــدات املطلوبـــة، كمـــا و�سيتم 
التقاط �شورة �شخ�شية لهم من اأجل البطاقة 
اجلامعيـــة واإعالمهم مبتطلبات الف�سل الأول 
من العـــام الأكادميي، وكيفيـــة الت�سجيل يف 
املقررات الدرا�سية، وغري ذلك من الأمور. اأما 
الطلبة دون �سن 18 عاًما، فعليهم ا�سطحاب 
اأولياء اأمورهم لإمتام اإجراءات تثبيت القبول.

ال�سخـــري ـ   جامعـــة البحريـــن: دعت 
عمـــادة القبـــول والت�سجيـــل يف جامعـــة 
البحرين، الطلبة املقيدين اإلى املبادرة 
لت�سجيل املقـــررات الدرا�سية اإلكرونيًّا 
الت�سجيـــل  مبواعيـــد  والتقيـــد  فقـــط، 
العـــام  مـــن  الأول  الدرا�ســـي  للف�ســـل 
املخ�س�ســـة  2016/2017م  اجلامعـــي 
واملعلنـــة لـــكل دفعـــة درا�سيـــة، وذلك 
ابتداًء مـــن اليوم اخلمي�ـــس املوافق 18 
اأغ�سط�ـــس اجلـــاري، من ال�ساعـــة 2 ظهًرا 

اإلى ال�ساعة 12 من منت�سف الليل.
وحثـــت عمـــادة القبـــول والت�سجيل 
الطلبـــة على ا�ستثمـــار الوقـــت واجلهد 
با�ستخدامهـــم اخلدمات الإلكرونية عر 

http:// :رابـــط الت�سجيل الإلكـــروين
www.online.uob.edu.bh، وكذلك 
حتميل تطبيـــق الهواتف الذكية اخلا�س 

.UOB App باجلامعة
كمـــا اأعلنـــت العمـــادة اأنهـــا د�سنت 
�سا�ســـة اإلكرونيـــة تعمل علـــى م�ساعدة 
الفنيـــة  الأمـــور  يف  املقيديـــن  الطلبـــة 
والتقنيـــة واملالية واخلدمـــات املتعلقة 
بالت�سجيـــل. وتوفـــر �سا�ســـة امل�ساعـــدة 
الإلكرونية خدمـــات للطلبة وهي: طلب 
اإ�سافـــة مقـــرر درا�سي يتعـــذر ت�سجيله 
ب�ســـكل مبا�ر، طلبات اإعادة قيد وتاأجيل 
مـــن  النهائـــي  والن�سحـــاب  الدرا�ســـة، 

اجلامعة.

• �سوقي املنديل	

يكرِّم �جلمعيات �ملتعاونة يف “�إفطار على �لطريق” رئي�ض “�ل�سنية” 
ثمَّن دور القيادة يف دعم العمل اخلريي ودعا لتنفيذ م�ساريع م�سركة 

ال�سنيـــة:  الأوقـــاف  املنامـــة - جمل�ـــس 
ا�ستقبـــل رئي�ـــس جمل�ـــس الأوقـــاف ال�سنية 
را�سد الهاجري مبكتبه �سباح اأم�س مندوبني 
العا�سمـــة اخلرييـــة،  مـــن جمعيـــة  عـــن كل 
وجمعية البديع اخلريية، وجمعية ب�سمة خري، 
وجمعية الهداية الإ�سالمية؛ وذلك لتكرميهم 
لتعاونهـــم املثمـــر يف م�ـــروع اإفطـــار علـــى 
الطريق الذي مت تنفيذة مب�ساركة ودعم من 

اإدارة الأوقاف ال�سنية يف �سهر رم�سان.
ووجـــه الهاجري �سكـــره وتقديره جلهود 
اجلمعيات يف تنفيذ هذا امل�روع الرائد الذي 
يالقـــي يف كل عـــام ا�ستح�ســـان املواطنـــني 
خ�سو�سا اأنه ي�ساهم يف ا�ستتباب اأمن الطرق 
خـــالل اللحظـــات الأخـــرية قبل مدفـــع اإفطار 

رم�سان.
واأثنـــى على الدعـــم الكبري مـــن القيادة 
احلكيمة لفتح الأبواب للعمل اخلريي الر�سمي 
والأهلي يف اململكة، ودعمها الالحمدود لهذا 
العمـــل النبيل الذي توارثـــوه اأبا عن جد، مما 
يحمل اجلمعيـــات م�سوؤولية كبـــرية يف خدمة 
الديـــن والوطـــن واملجتمع، والوقـــوف على 
حاجاتـــه من خـــالل العمل اخلـــريي، كما حث 

الهاجـــري اجلمعيـــات علـــى تنفيـــذ م�ساريع 
م�سركة ونوعية تخـــدم املجتمع والوطن يف 
جمـــالت مل ي�سبق تنفيذهـــا، خ�سو�سا فيما 
يخدم بع�ـــس اجلوانب التـــي مل يتم ت�سليط 
ال�ســـوء عليها، مقـــدرا الطاقـــات املتواجدة 
يف اجلمعيـــات اخلريية �ســـواء ذوي اخلرة اأو 

الطاقات ال�سبابية الواعدة.
من جانبها، اأ�سادت اجلمعيات بالتكرمي، 
�ساكـــرة ومقدرة هذه البـــادرة التي �سيكون 

لها اأثر كبري يف ا�ستمـــرار التعاون امل�سرك 
بني جميع فئـــات العمل اخلريي والجتماعي 
يف البالد، موؤكدين اأن النقلة النوعية يف طرح 
وت�سويـــق العمل اخلـــريي بات اأمـــرا �روريا 
وملحا يف ظل التقـــدم التكنولوجي، وازدياد 
حاجـــات املجتمـــع مـــن امل�ساريـــع النفعيـــة 

العامة.
ح�ر اللقاء مديـــر اإدارة الأوقاف ال�سنية 

يو�سف نور، وعدد من امل�سوؤولني. 

• اأحمد مال اهلل	

• را�سد الهاجري لدى ا�ستقباله عدداً من مندوبي اجلمعيات اخلريية	


