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على خلفية اجتماعهم بالوزير احلمر ...رئي�س اللجنة الأهلية لـ “:”$

م�ساع وزارية لتغطية  350طل ًبا �إ�سكان ًيا لأهايل دم�ستان حتى 2004
ٍ
�سيد علي املحافظة

�شكا رئي����س اللجنة الأهلية لقرية دم�ستان
عبداحل�سني �آل �ضيف لـ “البالد” من �آلية وزارة
الإ�س���كان يف توزيع وحدات امل��ش�روع الإ�سكاين
املكون م���ن  97منزال يف القري���ة ،من حيث مت
توزيعها على �ش���كل دفعات ،وتخوفهم من �أن
تقوم الوزارة بتوزيع باقي الوحدات التي يبلغ
عددها  31وحدة �سكنية على �أ�صحاب الطلبات
الإ�سكاني���ة م���ن خ���ارج القرية بخ�ل�اف االتفاق
امل�سب���ق م���ع “الإ�س���كان” بتخ�صي�صها لأهايل
دم�ستان.
و�أ�ش���ار �آل �ضي���ف �إل���ى اجتماعه���م بوزير
الإ�سكان با�سم احلمر بعد االعت�صام الذي نفذه
الأهايل يوم الثالثاء املا�ضي �أمام مبنى الوزارة
باملنطق���ة الدبلوما�سية ،حي���ث وعدهم بالنظر
يف مطالبهم خالل الأيام القليلة املقبلة ،والرد
عليهم ب�ش�أنها.
ولف���ت �إل���ى �أن الوزي���ر وعده���م بتغطي���ة
طلب���ات الأه���ايل حت���ى الع���ام  ،2003و�سعيه
لتغطية طلبات الع���ام  2004يف م�شاريع �أخرى
خ���ارج القرية ،مت�سائال عن الكيفية التي �سيتم
من خالله���ا تغطية تلك الطلب���ات التي تتجاوز
 350طلب���ا تعود �إلى الأع���وام من  1999حتى
� 2004ضمن م�شاريع القرية.
وذك���ر �أن تطبي���ق ه���ذا الأم���ر بحاج���ة �إلى
تلبية ه���ذه الطلبات �ضمن الوح���دات ال�سكنية

•�أهايل دم�ستان لدى اعت�صامهم �أمام مبنى وزارة الإ�سكان

املتبقية من امل�رشوع الإ�سكاين املكون من 97
منزال� ،إ�ضافة �إلى م�رشوع �إ�سكان اللوزي ،والذي
مل ينل منه �أهايل دم�ستان حظهم حتى اليوم.
و�أ�ض���اف �أن قرية دم�ست���ان اليوم هي من
�أكرث املناطق الغربية كثافة من حيث ال�سكان،
و�أن �إقام���ة امل�شاري���ع الإ�سكاني���ة عل���ى �أر�ض
القرية �ساهم يف زيادة عدد الطلبات الإ�سكانية
لأهاليه���ا ب�شكل كبري ،ف�ضال عن كونها مت�أخرة
ع���ن الق���رى املج���اورة له���ا بالن�سب���ة لأقدمية
الطلبات التي مت تلبيتها.
وع�ب�ر رئي����س اللجن���ة ع���ن �شك���ر الأهايل
وامتنانه���م مبتابعة �سمو رئي�س الوزراء ملفهم

الإ�س���كاين والتوجيه���ات الت���ي �ص���درت من���ه
للم�س�ؤول�ي�ن ب���وزارة الإ�س���كان به���ذا ال�ش�أن،
منوها بتع���اون الوزارة وجتاوبه���م مع الأهايل،
�إ�ضافة �إلى اجله���ود التي بذلها نائب املنطقة
ماجد املاجد بهذا ال�ش�أن.

اعت�صام الأهايل
ي�أتي ذلك يف وقت اعت�صم فيه جمموعة من
�أهايل دم�ستان �أمام مبن���ى وزارة الإ�سكان يوم
الثالثاء املا�ضي؛ للمطالب���ة بحقهم يف وحدات
امل�شاري���ع الإ�سكاني���ة املقامة عل���ى �أرا�ضيها،

“العا�صمة” �شهدت �أعلى ن�سبة من البالغات جراء زيادة التدفقات“ ...الأ�شغال”:

 % 13انخفا�ض �شكاوى ال�رصف ال�صحي يف الن�صف الأول من 2016

املنامة – وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات
والتخطي���ط العمراين :ذكر مدي���ر �إدارة ت�شغيل
و�صيان���ة ال��ص�رف ال�صح���ي ب���وزارة الأ�شغ���ال
و�ش�ؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين �شوقي
املندي���ل �أن ع���دد البالغ���ات الت���ي وردت �إلى
ال���وزارة عرب مرك���ز تلقي البالغ���ات وال�شكاوى
خ�ل�ال الن�ص���ف الأول م���ن العام اجل���اري بلغت
 6378بالغً ا ،مقارنة بـ  7101بالغ خالل الن�صف
الأول م���ن الع���ام  ،2015و 8067بالغً ���ا خ�ل�ال
الن�صف الأول من العام .2014
و�أ�ش���ار املنديل �إلى �أن ه���ذا االنخفا�ض يف
عدد البالغات جاء نتيجة لقيام الوزارة بعدد من
م�شاريع ال��ص�رف ال�صحي التي هدفت �إلى احلد
من م�شاكل �شبكة ال��ص�رف ال�صحي من �ضمنها
قي���ام ال���وزارة بت�أهي���ل ال�شب���كات القدمي���ة،
و�إن�ش���اء حمطة املحرق لل�رصف ال�صحي ،وكذلك
مق���اوالت ت�شغي���ل و�صيان���ة ال��ص�رف ال�صحي،
ومنها تنظيف �شبكات ال�رصف ال�صحي بوا�سطة
�صهاري���ج ال�ضغ���ط الع���ايل ،ومقاول���ة �صيانة
املحطات الفرعي���ة والرئي�سية ،ومقاولة توفري
امل�ضخ���ات املتحرك���ة ،وكذل���ك مقاولة توفري
�صهاريج ل�شف���ط مياه ال�رصف ال�صحي للحاالت
الطارئة.

•�شوقي املنديل

و�أو�ضح �أن حمافظة العا�صمة �شهدت �أعلى
ن�سبة من البالغات و�صلت �إلى  2465بالغً ا متت
معاجلة  2465منه���ا ،تلتها املحافظة اجلنوبية
بـ  1704بالغات ،ومتت معاجلة  1704بالغات،
ومن ث���م حمافظة املحرق ب���ـ  1363بالغً ا حيث
متت معاجل���ة  1363منه���ا ،و�أخ�ي�رً ا املحافظة
ال�شمالي���ة بعدد  846بالغً ا مت���ت معاجلة 846
بالغً ���ا ،م�ؤكدًا �أن معظم البالغ���ات يتم التعامل
معها والرد عليها خالل �ساعة من تلقي البالغ.

و�أ�ض���اف �أن البالغات التي ت���رد �إلى مركز
االت�ص���االت يتم تلقيها م���ن قبل  10موظفني
باملركز لأخ���ذ البيان���ات كامل���ة ،وبالتايل يتم
حتويلها �إلى طاقم ال�رصف ال�صحي الذي يجوب
املناط���ق ب�شكل يومي ملعاجلة حاالت الطوارئ
التي ت���رد املركز واملتعلقة ب�شب���كات ال�رصف
ال�صحي و�شبكات ت�رصيف مياه الأمطار.
و�أو�ضح �أن ارتفاع عدد البالغات يف مناطق
حمددة يعود �إلى عدة �أ�سباب من �أبرزها الزيادة
املطردة يف التدفقات وعدم ا�ستيعاب ال�شبكة
له���ا يف بع����ض املناطق و�س���وء ا�ستخدم �شبكة
ال��ص�رف ال�صحي ك�سكب الدهون مما ي�ؤدي �إلى
تراكم وان�سداد ال�شبكة.
وب�ّي� املنديل �أن البني���ة التحتية خلدمات
نّ
ال��ص�رف ال�صح���ي تت�ضمن  13حمط���ة ملعاجلة
مياه ال�رصف ال�صحي ،و 12حمطة لتوزيع للمياه
املعاجل���ة ،يف ح�ي�ن يبلغ طول خط���وط �شبكات
ال�رصف ال�صحي وت�رصيف مياه الأمطار 3431.3
كيلوم�ت�رً ا ،ويبل���غ ع���دد حمطات ال�ض���خ 676
حمطة ،بالإ�ضافة �إل���ى  206804غرف تفتي�ش
و 1250187فتح���ة لت�رصي���ف مي���اه الأمط���ار
تقريبًا.

ث َّمن دور القيادة يف دعم العمل اخلريي ودعا لتنفيذ م�شاريع م�شرتكة

رئي�س “ال�سنية” يك ِّرم اجلمعيات املتعاونة يف “�إفطار على الطريق”

املنام���ة  -جمل����س الأوق���اف ال�سني���ة:
ا�ستقب���ل رئي����س جمل����س الأوق���اف ال�سنية
را�شد الهاجري مبكتبه �صباح �أم�س مندوبني
ع���ن كل م���ن جمعي���ة العا�صم���ة اخلريي���ة،
وجمعية البديع اخلريية ،وجمعية ب�صمة خري،
وجمعية الهداية الإ�سالمية؛ وذلك لتكرميهم
لتعاونه���م املثم���ر يف م��ش�روع �إفط���ار عل���ى
الطريق الذي مت تنفيذة مب�شاركة ودعم من
�إدارة الأوقاف ال�سنية يف �شهر رم�ضان.
ووج���ه الهاجري �شك���ره وتقديره جلهود
اجلمعيات يف تنفيذ هذا امل�رشوع الرائد الذي
يالق���ي يف كل ع���ام ا�ستح�س���ان املواطن�ي�ن
خ�صو�صا �أنه ي�ساهم يف ا�ستتباب �أمن الطرق
خ�ل�ال اللحظ���ات الأخ�ي�رة قبل مدف���ع �إفطار
رم�ضان.
و�أثن���ى على الدع���م الكبري م���ن القيادة
احلكيمة لفتح الأبواب للعمل اخلريي الر�سمي
والأهلي يف اململكة ،ودعمها الالحمدود لهذا
العم���ل النبيل الذي توارث���وه �أبا عن جد ،مما
يحمل اجلمعي���ات م�س�ؤولية كب�ي�رة يف خدمة
الدي���ن والوط���ن واملجتمع ،والوق���وف على
حاجات���ه من خ�ل�ال العمل اخل�ي�ري ،كما حث

متا�شي���ا مع التوجيه���ات ال�سابقة ال�صادرة عن
جمل�س الوزراء بهذا ال�ش�أن.
وت�ضم���ن البيان الذي �أعدته اللجنة الأهلية
يف االعت�ص���ام ت�أكي���د الأه���ايل عل���ى حقهم يف
امل�شاري���ع الإ�سكاني���ة املقام���ة عل���ى �أرا�ضي
قريتهم ،و��ض�رورة م�ساواتهم م���ع بقية القرى
املجاورة الت���ي مت تغطية طلبات بع�ضها حتى
العام .2006
ونوه البيان بتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء
ب�ش����أن تخ�صي�ص وح���دات امل��ش�روع الإ�سكاين
الواق���ع يف جممع  ،1019والذي ي�ضم  97وحدة
�سكنية لأه���ايل القرية� ،إ�ضاف���ة �إلى توجيهاته

�أقدم الطلبات الإ�سكانية
للقرية تعود للعام 1999
ا�ستياء من �آلية توزيع 97
منزالً مبجمع 1019
بتخ�صي����ص ج���زء للأه���ايل من وح���دات م�رشوع
الل���وزي الإ�س���كاين الواق���ع يف جمم���ع ،1022
والذي ي�ضم  832وحدة �سكنية.

تثبيت قبول الدفعة الثانية بـ
“بوليتكنك” ينتهي ظهر اليوم
مدينة عي�سى – بوليتكنك البحرين� :رصح
مدير �إدارة القبول والت�سجيل بكلية البحرين
التقنية (بوليتكن���ك البحرين) �أحمد مال اهلل
ب�أن ب���اب تثبيت قب���ول الدفع���ة الثانية من
الطلبة املقبولني يف الكلية للعام الأكادميي
� 2017 – 2016سيت���م �إغالق���ه عند ال�ساعة
الثانية من ظه���ر اليوم اخلمي�س املوافق 18
�أغ�سط����س اجل���اري ،م�شددًا على �أن���ه لن يتم
تثبيت قبول �أي طالب بعد هذا التاريخ.
و�أكد م���ال اهلل �أن قب���ول الطلبة مت بناء
عل���ى م���دى ا�ستيفائه���م ��ش�روط القب���ول يف
بوليتكنك ،يف ح�ي�ن �أن ت�سكينهم يف الربامج
الت���ي تقدمه���ا الكلي���ة مت بن���اء عل���ى رغب���ة
الطال���ب ومدى تواف���ر املقاع���د ال�شاغرة يف
التخ�ص�ص املرغوب فيه.
�إل���ى ذلك ،وجه م���ال اهلل الطلب���ة الذين
مت قبوله���م ،ولكنه���م خارج مملك���ة البحرين
خالل ف�ت�رة تثبي���ت القب���ول املح���ددة� ،إلى
��ض�رورة ال���رد عل���ى الر�سال���ة الإلكرتوني���ة
املوجهة �إليهم م���ن قبل بوليتكنك البحرين،
ي�ؤكدون م���ن خاللها قبوله���م العر�ض ،ومن
ث���م ينتدبون �أحدًا من �أهله���م �أو معارفهم يف
مملك���ة البحرين؛ لدف���ع الر�س���وم الدرا�سية،
و�إمت���ام �إج���راءات تثبيت القب���ول ،حيث تعد
ه���ذه اخلطوة مبثاب���ة حجز املقع���د �إلى حني
ع���ودة الطال���ب وتوجه���ه �شخ�صيً���ا �إلى مقر
بوليتكنك؛ لتوقي���ع امل�ستندات املطلوبة يف
موعد �أق�صاه � 4سبتمرب .2016
وعن �إجراءات التثبي���ت� ،أو�ضح مال اهلل
�أن���ه على الطلبة املقبولني حديثًا التوجه �إلى
مبنى رقم  8مبقر بوليتكنك يف مدينة عي�سى،

•�أحمد مال اهلل

وذل���ك م���ن ال�ساع���ة التا�سعة �صباحً ���ا وحتى
الثانية ظه���رًا ،م�صطحبني معه���م ن�سخة من
ر�سالة القب���ول الإلكرتوني���ة وبطاقة الهوية
وبقي���ة م�ستن���دات القب���ول املطلوب���ة (�إن
وج���دت)؛ للقي���ام ب�إجراءات تثبي���ت القبول،
وذلك بدف���ع الر�سوم الدرا�سي���ة (غري قابلة
لال�سرتج���اع) والبالغ���ة  120دين���ارًا بحرينيًا
للطلب���ة البحرينيني ،و 2520دين���ارًا للطلبة
غري البحرينيني� ،إما عرب بطاقة ال�رصاف الآيل
�أو بطاقة االئتمان.
وم���ن ثم على الطلب���ة ا�ستكمال وتوقيع
جمي���ع امل�ستن���دات املطلوب���ة ،كم���ا و�سيتم
التقاط �صورة �شخ�صية لهم من �أجل البطاقة
اجلامعي���ة و�إعالمهم مبتطلبات الف�صل الأول
من الع���ام الأكادميي ،وكيفي���ة الت�سجيل يف
املقررات الدرا�سية ،وغري ذلك من الأمور� .أما
الطلبة دون �سن  18عامًا ،فعليهم ا�صطحاب
�أولياء �أمورهم لإمتام �إجراءات تثبيت القبول.

الت�سجيل الإلكرتوين يبد�أ
اليوم يف جامعة البحرين
•را�شد الهاجري لدى ا�ستقباله عدداً من مندوبي اجلمعيات اخلريية

الهاج���ري اجلمعي���ات عل���ى تنفي���ذ م�شاريع
م�شرتكة ونوعية تخ���دم املجتمع والوطن يف
جم���االت مل ي�سبق تنفيذه���ا ،خ�صو�صا فيما
يخدم بع����ض اجلوانب الت���ي مل يتم ت�سليط
ال�ض���وء عليها ،مق���درا الطاق���ات املتواجدة
يف اجلمعي���ات اخلريية �س���واء ذوي اخلربة �أو
الطاقات ال�شبابية الواعدة.
من جانبها� ،أ�شادت اجلمعيات بالتكرمي،
�شاك���رة ومقدرة هذه الب���ادرة التي �سيكون

لها �أثر كبري يف ا�ستم���رار التعاون امل�شرتك
بني جميع فئ���ات العمل اخلريي واالجتماعي
يف البالد ،م�ؤكدين �أن النقلة النوعية يف طرح
وت�سوي���ق العمل اخل�ي�ري بات �أم���را �رضوريا
وملحا يف ظل التق���دم التكنولوجي ،وازدياد
حاج���ات املجتم���ع م���ن امل�شاري���ع النفعي���ة
العامة.
ح�رض اللقاء مدي���ر �إدارة الأوقاف ال�سنية
يو�سف نور ،وعدد من امل�س�ؤولني.

ال�صخ�ي�ر ـ جامع���ة البحري���ن :دعت
عم���ادة القب���ول والت�سجي���ل يف جامع���ة
البحرين ،الطلبة املقيدين �إلى املبادرة
لت�سجيل املق���ررات الدرا�سية �إلكرتونيًّا
فق���ط ،والتقي���د مبواعي���د الت�سجي���ل
للف�ص���ل الدرا�س���ي الأول م���ن الع���ام
اجلامع���ي 2016/2017م املخ�ص�ص���ة
واملعلن���ة ل���كل دفع���ة درا�سي���ة ،وذلك
ابتدا ًء م���ن اليوم اخلمي����س املوافق 18
�أغ�سط����س اجل���اري ،من ال�ساع���ة  2ظهرًا
�إلى ال�ساعة  12من منت�صف الليل.
وحث���ت عم���ادة القب���ول والت�سجيل
الطلب���ة على ا�ستثم���ار الوق���ت واجلهد
با�ستخدامه���م اخلدمات الإلكرتونية عرب

راب���ط الت�سجيل الإلك�ت�روينhttp:// :
 ،www.online.uob.edu.bhوكذلك
حتميل تطبي���ق الهواتف الذكية اخلا�ص
باجلامعة .UOB App
كم���ا �أعلن���ت العم���ادة �أنه���ا د�شنت
�شا�ش���ة �إلكرتوني���ة تعمل عل���ى م�ساعدة
الطلب���ة املقيدي���ن يف الأم���ور الفني���ة
والتقني���ة واملالية واخلدم���ات املتعلقة
بالت�سجي���ل .وتوف���ر �شا�ش���ة امل�ساع���دة
الإلكرتونية خدم���ات للطلبة وهي :طلب
�إ�ضاف���ة مق���رر درا�سي يتع���ذر ت�سجيله
ب�ش���كل مبا�رش ،طلبات �إعادة قيد وت�أجيل
الدرا�س���ة ،واالن�سح���اب النهائ���ي م���ن
اجلامعة.

