ت�سليم ال�شقق للم�شرتين �أواخر  ...2016خالد بن عبد اهلل:

ا�ستكمال تطوير “الند مارك �سيتي فيو” املتعرث �أبريل املقبل

املنامة  -بنا� :أعلن نائب رئي�س
جمل����س الوزراء ال�شي���خ خالد بن عبد
اهلل �آل خليف���ة� ،أن اللجن���ة الوزاري���ة
للإعم���ار والبني���ة التحتي���ة ت�سلّم���ت
من مطور امل��ش�روع العقاري املتعرث
(الن���د م���ارك �سيت���ي في���و) برنامج
ب���دء ا�ستكمال م���ا تبقى م���ن �أعمال
التطوي���ر ،والتي �ستب���د�أ خالل �شهر
�أبري���ل املقبل وملدة � 8أ�شهر تنتهي
بحلول دي�سمرب .2016
وق���ال�“ :إن اللجن���ة الوزاري���ة
للإعم���ار والبني���ة التحتي���ة ،ويف �إطار
امل�س�ؤولي���ات املوكل���ة �إليه���ا م���ن
جمل����س ال���وزراء بدرا�س���ة م�شاري���ع
التطوير العقاري���ة املتعرثة املحالة
�إليها منه ،عرب ح�رص الديون والتزامات
وحقوق كل منها على حدة ،كانت قد
�ألزمت �رشك���ة (�سيتي فيو) للتطوير
العقاري بالبدء يف ا�ستكمال الأعمال
وفقً���ا للخطة التي تقدمت بها .ومنذ
�أن اتخ���ذت اللجن���ة قراره���ا بذلك يف
يوني���و  2015وهي تتاب���ع عن كثب
جدي���ة ال�رشك���ة يف ا�ستئن���اف �أعم���ال
التطوي���ر التي �سينت���ج عنها ت�سليم
ال�شق���ق ال�سكني���ة �إل���ى امل�شرتي���ن
وامل�ستثمري���ن خ�ل�ال دي�سم�ب�ر م���ن

الع���ام اجل���اري بح�س���ب الربنام���ج
التنفيذي لبدء اال�ستكمال”.
و�أك���د ال�شيخ خالد ب���ن عبد اهلل
�أن اللجنة حري�ص���ة كل احلر�ص على
�إرج���اع احلق���وق لأ�صحابه���ا يف ه���ذا
امل�رشوع وغريها م���ن امل�شاريع التي
تتابع �س�ي�ر �أعماله���ا ،وذلك مبوجب
ما منحه املر�سوم بقانون رقم ()66
ل�سن���ة  2014ب�ش����أن ت�سوية م�شاريع
التطوي���ر العقاري���ة املتع�ث�رة م���ن
�صالحي���ات للحكوم���ة �ساهمت مطلع
�أكتوب���ر  2015يف �إزال���ة حالة التعرث
عن م�رشوع “رفاع في���وز” الذي �أثبت
مط���وره اجلدي���ة يف ت�سوي���ة الو�ضع
وت�صحيحه ،وهو ما ح���دا باللجنة �إلى
ا�ستبعاد امل�رشوع من قائمة امل�شاريع
املتعرثة.
و�أ�ض���اف“ :كم���ا من���ح املر�سوم
بقانون للجنة الوزارية �صالحية �إحالة
امل�شاري���ع املتع�ث�رة وف���ق �ضوابط
حم���ددة �إلى جلن���ة ت�سوي���ة م�شاريع
التطوير العقارية املتعرثة – اللجنة
ذات ال�صف���ة الق�ضائي���ة – والت���ي
�سبق �أن �أحالت �إليها اللجنة الوزارية
�أربع���ة م�شاريع عقارية متعرثة وهي:
بوابة �أم���واج ،ومارينا وي�ست ،وجفري

•ال�شيخ خالد بن عبد اهلل

فيوز ،وتالل الغروب”.
و�أو�ض���ح نائ���ب رئي�س ال���وزراء
�أن م���ا حتق���ق حت���ى الآن من���ذ ب���دء
العمل وفق �أح���كام املر�سوم بقانون
يعك����س امل�ساع���ي احلكومية ل�صون
وحماي���ة اجلمي���ع بالأط���ر القانوني���ة
الت���ي ت�ضم���ن احلفاظ عل���ى الأمالك
اخلا�ص���ة ورعايتها دومن���ا �أي �ضياع
أي�ض���ا وفاء احلكومة
�أو تع���دٍ ،وت�ؤكد � ً
بالتزاماته���ا نحو هذا املل���ف� ،سعيًا
منه���ا �إل���ى �إنهائ���ه متامً���ا عل���ى نحو
يحف���ظ لأط���راف عملي���ة التطوي���ر
العق���اري حقوقهم عل���ى نحو يكر�س
مبد�أ حفظ احلق���وق العامة واخلا�صة
التي تقوم عليه���ا دولة امل�ؤ�س�سات

والقانون.
و�أردف�“ :إن الف�ت�رة الت���ي
حددتها ال�رشكة املطورة لإنهاء �أعمال
تطوي���ر م�رشوع (الن���د م���ارك �سيتي
في���و) وهي حت���ى دي�سم�ب�ر املقبل،
�ستخ�ض���ع �إلى التقيي���م الدوري من
قبل اللجنة الوزارية للت�أكد من مدى
جدية املطور .ويف حال ثبت ما ي�شري
�إل���ى ع���دم اجلدي���ة خ�ل�ال �أي مرحلة
من مراح���ل التطوي���ر املتبقية ،ف�إن
للجنة احلق املطلق يف �إحالة امل�رشوع
�إلى جلن���ة ت�سوية م�شاري���ع التطوير
العقاري���ة املتع�ث�رة للتعام���ل م���ع
ه���ذا امل�رشوع بو�صفه م��ش�روع تطوير
عقاريًّ���ا متعرثًا وفق املعاجلات التي
حددها املر�سوم”.
وم�رشوع (الند مارك �سيتي فيو)
– الواق���ع عل���ى مقربة م���ن �ضاحية
ال�سي���ف – هو عبارة ع���ن برج �سكني
مك���ون م���ن  23طابقً���ا و� 88شق���ة
�سكني���ة .وق���د ب���د�أت �أعم���ال البناء
والت�شيي���د فيه خالل الع���ام ،2009
وكان مق���ررًا االنته���اء من���ه بحل���ول
�أكتوب���ر  ،2010لك���ن امل��ش�روع تعرث
خ�ل�ال الربع الأول م���ن  2011بعد �أن
�أُجنز بن�سبة .% 85

اطلع على جهوزية �إحدى وحدات قوة الدفاع ...القائد العام:

توفري كافة الإمكانيات الع�سكرية لتحقيق الأهداف املن�شودة
الرف���اع  -ق���وة الدف���اع :ق���ام
القائ���د الع���ام لقوة دف���اع البحرين
امل�ش�ي�ر الرك���ن ال�شي���خ خليفة بن
�أحمد �آل خليف���ة �صباح �أم�س ،بزيارة
تفقدية �إلى �إحدى وحدات قوة دفاع
البحرين.
ويف بداية الزيارة ،ا�ستمع القائد
الع���ام لقوة دفاع البحرين �إلى �إيجاز
عن مراحل �سري العمل بتلك الوحدة،
بعدها اطل���ع على جهوزي���ة الوحدة
وا�ستعداداتها الع�سكرية.
و�أك���د القائد الع���ام لقوة دفاع
البحري���ن �أن ق���وة دف���اع البحري���ن
م�ستم���رة على ال���دوام يف بذل كافة
ال�سب���ل لالرتق���اء بخط���ط وبرام���ج
الإع���داد والتدريب م���ن �أجل مواكبة
التط���ور الكب�ي�ر احلا�ص���ل يف نظ���م
الأ�سلح���ة القتالي���ة واملع���دات
الع�سكرية.

•القائد العام يف زيارة لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين

كم���ا �أ�ش���ار �إل���ى �أن ق���وة دفاع
البحري���ن متقدمه بحم���د اهلل وعونه،
نح���و م���دارج الرق���ي ،وت�سع���ى �إلى
جتهي���ز كاف���ة �أ�سلحته���ا ووحداتها
ب�أح���دث املنظوم���ات الع�سكري���ة
ذات التقني���ة املتط���ورة وفق �أعلى

امل�ستوي���ات ،ومب���ا يتواك���ب م���ع
التطور امل�ستمر يف خمتلف املجاالت
القتالية والإدارية.
كما �أردف �أنه بف�ضل توجيهات
واهتمام عاهل البالد �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ف�إن

اجلهود مُ�سخّ���رة دائمًا لتوفري كافة
الإمكانيات الع�سكرية والإدارية من
�أج���ل حتقيق الأه���داف املن�شودة يف
�سبيل القي���ام بالواجب املقد�س يف
الذود عن ثرى الوطن.
ويف خت���ام الزي���ارة ،ثمّن القائد
الع���ام لق���وة دفاع البحري���ن يف هذا
ال�صدد ال���دور الكبري الذي يقوم به
منت�سبو قوة دفاع البحرين يف خمتلف
املج���االت واملواق���ع وم���ا يبذلون���ه
من جه���ود كبرية يف ت�أدي���ة واجبهم
املقد�س املناط به���م للحفاظ على
متك�سبات ومق���درات الوطن ،معربًا
ع���ن اعت���زازه البالغ بتل���ك ال�سواعد
الوطني���ة املخل�صة ،م�شي���دًا برجال
قوة دفاع البحرين وتفانيهم الكبري
يف حتم���ل امل�س�ؤوليات املناطة بهم
بكل ��ش�رف و�أمانة ونزاه���ة وحتقيق
كل ما يلزم يف خدمة الوطن الغايل.

“ال�شباب والريا�ضة” تطلق جائزة نا�رص بن حمد الرابعة للإبداع ال�شبابي ...نا�رص بن حمد:

هدفنا احت�ضان �إبداع ال�شباب العاملي و�إبراز دورهم يف نه�ضة الدول
املنامة  -بنا� :أكد ممثل جاللة
امللك للأعمال اخلريي���ة و�ش�ؤون
ال�شباب ،رئي����س املجل�س الأعلى
لل�شباب والريا�ضة ،رئي�س اللجنة
الأوملبي���ة البحرينية �سمو ال�شيخ
نا�رص بن حمد �آل خليفة� ،أن جائزة
نا��ص�ر بن حم���د العاملي���ة للإبداع
ال�شبابي ج���اءت لت�ؤكد اهتمامات
اململك���ة بدعم احلرك���ة ال�شبابية
العاملي���ة وتوف�ي�ر الأر�ضي���ة
املنا�سب���ة جلمي���ع �شب���اب العامل
املبدع لإب���راز م�شاريعهم الرائدة
يف جم���االت اجلائ���زة� ،إ�ضافة �إلى
�أنها ت�شكل �إميانًا ب�أهمية تو�سيع
قاع���دة امل�شارك�ي�ن يف اجلائ���زة
وحتقي���ق اال�ستف���ادة الق�ص���وى
منها م���ن خ�ل�ال تب���ادل ال�شباب
البحرين���ي واخلليج���ي التج���ارب
الناجحة يف جماالت اجلائزة.
ج���اء ذل���ك ،مبنا�سب���ة �إطالق
وزارة �ش����ؤون ال�شباب والريا�ضة
جلائ���زة نا��ص�ر ب���ن حم���د للإبداع
ال�شباب���ي يف ن�سخته���ا العاملي���ة
الرابع���ة حت���ت �شع���ار “نتخط���ى
حدود الأح�ل�ام” والتي �ستت�ضمن
جم���ال الإب���داع العلم���ي ،والر�سم
والت�شكي���ل ،و�إنت���اج الأف�ل�ام
الفوتوغ���رايف،
والت�صوي���ر
اجلرافيك���ي،
والت�صمي���م
والت�صميم املعماري.

•�سمو ال�شيخ نا�رص بن حمد

وو�ضع����ت وزارة �ش�����ؤون
ال�شب����اب والريا�ض����ة ر�ؤية جلائزة
نا�رص ب����ن حم����د للإب����داع ال�شبابي
لالرتق����اء باملواه����ب ال�شاب����ة
املبدع����ة واملتمي����زة عامل ًّي����ا يف
خمتلف املجاالت العلمية والأدبية
والفنية مل�ستوى اح��ت�رايف لتتبو�أ
مكانة مرموقة على م�ستوى العامل،
�أم����ا ر�سالته����ا فه����ي ال�ستقطاب
املواهب ال�شابة وتنميتها ،واحلد
م����ن معوقات الإب����داع التي تواجه
الكث��ي�ر م����ن ال�شب����اب ب�إعطائهم
فر�ص����ا �أف�ضل للتعبري عن ذاتهم
ً
ومواهبه����م وب�إ�رشاكه����م يف تنمية
الوطن وتطويره.
و�أ�ض���اف �سم���و ال�شي���خ نا�رص
ب���ن حمد �آل خليف���ة �أن اجلائزة يف

ن�سخه���ا الث�ل�اث املا�ضية ،والتي
كان���ت �أوله���ا حملي���ة وثانيه���ا
خليجية وثالثها عاملية� ،أو�ضحت
للجمي���ع الق���درات الهائل���ة التي
ميتلكه���ا ال�شب���اب العامل���ي
و�إ��ص�راره على حتقي���ق طموحاته
و�إبداعات���ه يف خمتل���ف املجاالت،
م�ؤكدًا ا�سرتاتيجية اململكة جتاه
ال�شب���اب العامل���ي و�أهمية تهيئة
الأج���واء املثالي���ة �أمامه���م م���ن
�أجل ن�ث�ر �إبداعاته���م وطاقاتهم،
ومتكينه���م م���ن �أخ���ذ موقعه���م
احلقيقي يف عملي���ة التنمية التي
ت�شهدها دول العامل.
و�أكد �سم���و ال�شي���خ نا�رص بن
حم���د �آل خليف���ة �أن امل�ش���اركات
الكبرية من قبل ال�شباب العاملي
املبدع يف الن�سخ الثالث املا�ضية
ج���اءت لت�ؤكد للجمي���ع ما ميتلكه
ال�شب���اب من �إمكاني���ات كبرية يف
الإبداع والتمي���ز لإبرازها للجميع

يف �إط���ار منظّ ���م يغلف���ه الطاب���ع
التناف�سي ال�رشيف بينهم ،م�ؤكدًا
�أن تل���ك الأعم���ال والإبداع���ات
ال�شبابي���ة العاملي���ة تعطينا ثقة
كامل���ة ب����أن الن�سخ���ة الرابعة من
اجلائ���زة �ستكون �أك�ث�ر تناف�سية
ب�ي�ن ال�شباب العامل���ي يف ظل ما
ي�شه���ده الع���امل حاليًّا م���ن ثورة
�إبداعي���ة يف خمتل���ف املج���االت
والت���ي يقودها ال�شب���اب الطامح
�إل���ى ت�سجي���ل ا�سم���ه يف تاري���خ
احلركة التنموية العاملية ،م�ؤكدًا
�أن اجلائ���زة وج���دت لتحت�ض���ن
ال�شب���اب العامل���ي وتوف�ي�ر
امل�ساحة املواتية وخلق املناخات
املنا�سبة لهم لإظهار م�شاريعهم
التي يعتربونها جزءًا ال يتجز�أ من
�إبداعاته���م وم�س�ؤولياته���م جتاه
�أنف�سهم وجمتمعهم.
ودعا �سموه ال�شباب البحريني
�إلى امل�شاركة الفاعلة يف اجلائزة
وا�ستغ�ل�ال الفر�صة للتناف�س مع
بقي���ة �شب���اب دول الع���امل ونهل
املزي���د م���ن اخل�ب�رات واكت�ساب
املهارات ج���راء م�شاركة نخبة من
�شب���اب الع���امل ،مثمنً���ا يف الوقت
ذات���ه اجله���ود الكب�ي�رة الت���ي
تق���وم بها وزارة �ش����ؤون ال�شباب
والريا�ضة يف �سبي���ل �إجناح كافة
فعاليات اجلائزة.
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“�أمناء العلوم التطبيقية” ي�ستعر�ض
املنجزات واال�سرتاتيجية اجلديدة

املنام���ة -جامعة العلوم التطبيقية:
عُق���د يف جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة
االجتم���اع الأول ملجل����س �أمن���اء اجلامعة
بع���د �إع���ادة ت�شكيل���ه مبوافق���ة جمل�س
التعلي���م الع���ايل بق���رار رق���م (/ 420
ثالث���ا ً) ال�ص���ادر بتاري���خ � 18أغ�سط�س
 2015يف اجلل�س���ة رق���م ()37/2015
املنعقدة بتاريخ � 9أبريل .2015
ي�ض���م املجل����س اجلدي���د وهي���ب
اخلاجة رئي�س���ا ً وع�ضوية كل من فاطمة
وغ�سان ف�ؤاد
ّ
البلو�ش���ي وفايز ال�س���ادة
عوّاد وع���ادل نا�س ووليد اخلاجة وغازي
نا�س وحممد العامر .
ب���دا املجل����س اجتماع���ه بعر����ض
غ�سان عوّاد حول
قدمه رئي�س اجلامع���ة ّ
�إجن���ازات اجلامع���ة يف الع���ام املا�ض���ي
كما ا�ستعر�ض املجل����س جدول الأعمال
املنج���زة و�أبرزها اخلط���ة اال�سرتاتيجية
اجلدي���دة للجامع���ة للأع���وام 2015-
 2020والتي ته���دف �إلى نقل اجلامعة
�إلى الأفق العاملي من خالل طرح برامج
جديدة يف جماالت خمتلف���ة معتمدة من
جامعات بريطانية عريقة ت�ؤهل الطالب
للح�صول عل���ى �شه���ادة البكالوريو�س
من جامعة العلوم التطبيقية و�أخرى من
هذه اجلامعات.
كم���ا �أك���د املجل����س �أهمي���ة تطوير
الهي���كل التنظيمي واللوائ���ح الداخلية
للجامعة واللجان اجلامعية وال�سيا�سات
والإدارات الت���ي يج���ب �أن ت�ساه���م يف
حتقي���ق اخلط���ة وتتما�شى م���ع قرارات
ولوائ���ح التعلي���م الع���ايل يف ف�ص���ل

احلوكمة اجلامعية ع���ن الإدارة  ،وت�ؤهل
اجلامع���ة وبراجمها ل�ل��إدراج على ال�سلم
الوطن���ي للم�ؤهالت .كما تطرق املجل�س
�إلى امليزانية العمومية للعام الأكادميي
 2015/2016وط���رق �إ�ستقط���اب
ك���وادر ب�رشية قادرة عل���ى تنفيذ اخلطة
الإ�سرتاتيجية.
و�أ�شاد املجل�س ب���دور اجلامعة جتاه
املجتمع م���ن خ�ل�ال برام���ج امل�س�ؤولية
االجتماعية وال��ش�راكات املجتمعية التي
تقيمه���ا م���ع امل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة
واخلا�ص���ة باعتبارها م�ؤ�س�س���ة بحرينية
رائدة حتر�ص عل���ى خدمة املجتمع ،كما
�أ�شاد احل�ضور بج���ودة التعليم والإدارة
يف اجلامع���ة ،ويف الإعداد اجليد للإجتماع
وامل�ستندات املتوفرة فيه.
ع�ّب� رئي����س جمل����س الأمناء
رّ
بدوره
وهيب اخلاجة عن �سعادته بلقاء �أع�ضاء
جمل����س الأمن���اء م�ش�ي�را ً �إل���ى �أن اخلربة
واملعرفة التي ميتلكها �أع�ضاء املجل�س
�س���وف ت�سهم يف تعزي���ز مكانة اجلامعة
ودع���م م�سريته���ا التعليمي���ة والعلمية،
كم���ا �ست�ساهم وب�ش���كل كبري يف تطوير
اجلامع���ة ا�ستكم���االً مل�س�ي�رة العط���اء
والإنـج���از التي حققتها ومب���ا ي�سهم يف
خدمة قط���اع التعليم العايل يف البحرين
ودول اخلليج.
وختم ان اجلامع���ة وكافة منت�سبيها
م���ن الهيئت�ي�ن الإداري���ة والأكادميي���ة
يرحب���ون ب�أع�ض���اء املجل����س اجلدي���د
متمنيني لهم التوفيق لتطوير اجلامعة
وخدمتها.

