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علق املجل�س البلدي لبلدية املنامة جل�ساته احتجاجاً 

على عدم ا�ستجابة وزير �سوؤون البلديات لدعوة املجل�س 

حل�سور االجتماع االعتيادي التا�سع. 

اأن  اإىل  ميالد  جميد  البلدي  املجل�س  رئي�س  واأ�سار 

الوزير تعمد عدم احل�سور اإىل اجتماع املجل�س دون اأي 

اإ�سعار م�سبق اأو اعتذار االأمر الذي يوؤكد اإمعان الوزير يف 

جتاهل دعوة املجل�س.

يتجاهل  التي  االأوىل  املرة  لي�ست  انه  ميالد  وبني 

متت  اأن  �سبق  فقد  لالجتماع،  املجل�س  دعوات  الوزير 

اأخلف يف  الوزير  اأن  كما  الدعوة،  يلبي  اأن  دعوته دون 

البلدي،  املجل�س  مع  اجتماع  لعقد  بوعده  مرة  من  اأكرث 

البلديات  وزير  كفاءة  بعدم  لل�سك  يرتك جماالً  ال  وهذا 

اإىل  ما�سة  بحاجة  البلدي  والعمل  البلدي  املجال�س  واأن 

وزير اآخر يحمل الكفاءة يف قيادة العمل البلدي الذي بداأ 

يف التدهور يف عهد الوزير احلايل، بل اأن جميع امل�ساريع 

البلدية الرائدة تعطلت يف عهده«.

البلديات  لوزير  خطاباً  اأر�سل  البلدي  املجل�س  وكان 

بتاريخ 3 مار�س اجلاري يدعوه حل�سور اجتماع املجل�س 

البلدي التا�سع، وذلك ملناق�سة جمموعة من امللفات املهمة 

ومن بينها ملف تخطيط جزيرة النبيه �سالح، وتخطيط 

الدائرة االأوىل، وردود الوزير املخالفة للقانون، وموازنة 

القرى،  تطوير  وم�سروع  احل�سرية  التنمية  م�سروع 

وملف  العا�سمة،  يف  املرافئ  ملف  يف  الوا�سح  واالإهمال 

ال�سواحل املعطل، اإ�سافة اإىل ملف اال�ستمالكات املعطلة.

�سحفي  موؤمتر  عقد  عن  البلدي  املجل�س  واأعلن 

ال�سبت املقبل ملناق�سة تداعيات امللفات املعلقة التي عطلها 

جميع  عر�س  و�سيتم  اإدارتها،  يف  وف�سل  البلديات  وزير 

التفا�سيل اخلا�سة بامللفات.

و�سرح رئي�س املجل�س باأن »جميع هذه امللفات �سيتم 

رفعها اإىل رئا�سة الوزراء وديوان ويل العهد لكي يطلعان 

البلديات  وزير  بها  ت�سبب  التي  االإخفاقات  حجم  على 

وحجم ال�سرر البالغ على الوطن نتيجة اإهماله وجتاهله 

وعدم تعاونه مع املجل�س البلدي«.

باالأغلبية  البلدي  املجل�س  وافق  اأخرى،  جهة  من 

الربهامة مبجمع 353  رقم 51 يف  طريق  على حتويل 

جتارية،  خدمات  اإىل  املنطقة  حلاجة  وذلك  جتاري،  اإىل 

خ�سو�ساً اأن املنطقة ال يوجد بها اأي حمالت.

ولفت الع�سو حممد احلواج اإىل اأن عدد االأهايل حالياً 

وهناك  �سخ�س،   500 حوايل  اإىل  ي�سل  املنطقة  هذه  يف 

احلاجة  يعني  مما  االنتهاء،  و�سك  على  اإ�سكاين  م�سروع 

املا�سة اإىل خدمات اأ�سا�سية يف املنطقة.

م�ؤمتر �ضحايف ال�ضبت لعر�ض تفا�ضيل الق�ضية

»بلدي العا�سمة« يعلق جل�ساته احتجاجًا على جتاهل الوزير

بغر�ض ت�جيه ا�ضئلة خالل انعقاد اجلل�ضة.. »البلديات«:

 »الالئحة التنفيذية« ال جتيز ح�سور الوزير

ي�ميًا خليفة  ال�ضيخ  �ضارع  تدخل  مركبة  األف   164

درا�سة مرورية: املنامة االأكرث ازدحامًا يف البحرين

 كتبت: خديجة العرادي

ان  العمراين  والتخطيط  البلديات  وزارة  اأكدت 

املجال�س البلدية اأحد روافد امل�سروع الوطني حل�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى من خالل م�سروعه الوطني والذي ميثل 

التعبري عن اإرادة امل�ساركة ال�سعبية يف حتقيق التنمية 

ال�ساملة، وحظيت هذه املجال�س بالدعم وامل�ساندة من 

لدن �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل 

االأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الوزراء  رئي�س  خليفة 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

على  الوزارة  حر�ست  وعليه  االقت�سادية،  التنمية 

توثيق  يف  ودروها  ال�سراكة  باأهمية  الوعي  تعزيز 

من خالل  البلدي  العمل  عنا�سر  بني  التعاون  روابط 

دعم املجال�س البلدية ك�سريك اأ�سا�سي يف �سنع واتخاذ 

اإن�ساء املجال�س  االأهداف املن�سودة من  القرار لتحقيق 

البلدية من خالل تعاونها معها يف تعزيز التو�سيات 

الواردة وتنفيذ م�سروعاتها املقرتحة من قبل االع�ساء، 

وعليه ا�ستطاعت املجال�س البلدية بف�سل وتوفيق من 

واع�سائها  رئي�سها  من  �سواعد خمل�سة  وبجهود  اهلل، 

من حتقيق اجنازات رائدة على خمتلف االأ�سعدة.

وباال�سارة اىل دعوة جمل�س بلدي املنامة ل�سعادة 

الدكتور جمعة بن احمد الكعبي وزير �سئون البلديات 

الدورية  اجلل�سة  حل�سور  العمراين  والتخطيط 

للمجل�س البلدي بغر�س توجيه اال�سئلة، فاإن ذلك ال 

يجوز �سمن  الالئحة التنفيذية لقانون البلديات ل�سنة 

2002 ال�سادرة باملر�سوم بقانون رقم )35( والذي 

االإدارات  مديري  دعوة  )يجوز   )30( املادة  تن�س 

روئ�سا  او  املخت�سة  احلكومية  اجلهات  او  البلدية 

الهيئات واملوؤ�س�سات العامة او غريها من اجلهات ذات 

او جلانه  املجل�س  على  املعرو�سة  امل�سائل  ال�ساأن يف 

ح�سور اجتماعات املجل�س او جلانه لتقدمی املعلومات 

اان يكون لهم  الفنية دون  باآرائهم  الالزمة او لالإدالء 

يف  او  احل�سور  ن�ساب  ح�ساب  يف  معدود  �سوت 

املداوالت(.  

ال�سمو  �ساحب  توجيهات  و�سمن  جهتها  ومن   

امللكي رئي�س الوزراء املوقر يف فتح ابواب امل�سئولني 

لال�ستماع ملالحظات املواطنني  وجهت الوزارة خطابا 

وترحيبة  اجلل�سة  حل�سور  الوزير  اعتذار  يفيد 

ديوان  املجل�س مبكتبه يف  واع�ساء  رئي�س  ال�ستقبال 

اال�ستف�سار  املراد  املو�سوعات  كافة  ملناق�سة  الوزارة 

حولها.

املنامة  العا�سمة  ان  مرورية  م�سحية  درا�سة  ك�سفت 

االأكرث ازدحما من بني مدن وحمافظات اململكة العام املا�سني 

موؤكدة ان املنامة تعترب االأكرث ا�ستقطاباً للحركة املرورية، 

و�سجل �سارع ال�سيخ خليفة بن �سلمان اأعلى كثافة مرورية 

باملقارنة بجميع ال�سوارع يف اململكة، ومت ر�سد 164.000 

مركبة يوميا مقارنة بـ 750 األف مركبة يف عام 2012.

بوزارة  الطرق  وت�سميم  تخطيط  اإدارة  مدير  وقال 

االأ�سغال املهند�س كاظم علي عبداللطيف اأن الوزارة اأجنزت 

�سبكة  على  املرور  حلركة  ال�سنوية  امليدانية  امل�سوحات 

ر�سدت  حيث   ،2013 لعام  البحرين  مملكة  يف  الطرق 

العا�سمة  تدخل  مركبة  األف   816 املرورية  االإح�سائية 

املنامة يومياً مقارنة بـ 750 األف مركبة يف عام 2012.

واأ�سار املهند�س عبداللطيف اإىل اأن املنامة تعترب االأكرث 

ال�سيخ  �سارع  �سجل  ما  يف  املرورية،  للحركة  ا�ستقطاباً 

بجميع  باملقارنة  مرورية  كثافة  اأعلى  �سلمان  بن  خليفة 

مركبة   164.000 ر�سد  مت  حيث  اململكة،  يف  ال�سوارع 

جتوب ال�سارع كل يوم مقارنة بـ 145.000 عام 2012.

اأن  الطرق  وت�سميم  تخطيط  اإدارة  مدير  واأ�ساف 

تدخل  مركبة   243.000 اأن  عن  ك�سفت  االإح�سائية 

حمافظة املحرق يومياً عرب اجل�سور الثالثة بزيادة قدرها 

مركبة  مليون  ن�سف  من  واأكرث  عام2008،  عن   %10

تدخل  مركبة(  األف  وع�سرين  وخم�سة  )خم�سمائة  يومياً 

املحافظة  الو�سطى و216.000 دخل يومياً  املحافظة  اإىل 

اجلنوبية.  

اأما عن املحافظة ال�سمالية فقد �سهدت اإرتفاعاً ملحوظاً 

العامني  بني  )ما  االأخرية  ال�سنوات  املركبات خالل  يف عدد 

حوايل  ال�سمالية  املحافظة  تدخل  حيث  و2013(،   2008

ت�ستقطب  حمافظة  اكرب  ثاين  منها  يجعل  مما   798.000

حركة املرور بعد العا�سمة.

حتظى  العا�سمة  اأن  عبداللطيف  املهند�س  واأو�سح 

للحركة  ا�ستقطاباً  االأكرث  وتعترب  اأ�سا�سية  منافذ  بع�سرة 

)�ستة   96.000 حمد  ال�سيخ  ج�سر  �سجل  فقد  املرورية، 

وت�سعون األف مركبة( يف اليوم بزيادة 13.000 مركبة عن 

عام 2012، بينما ر�سدت78.000( ثمانية و�سبعني األف 

و70.000  �سلمان،  بن  عي�سى  ال�سيخ  ج�سر  على  مركبة( 

بزيادة  �سلمان  بن  خليفة  ال�سيخ  ج�سر  على  مركبة  األف 

قدرها 20% عن عام 2008، كما بينت االإح�سائية ت�سجيل 

عرب  متر  مركبة(  األف  و�ستني  واأربعة  )مائة   164.000

�سارع ال�سيخ خليفة بن �سلمان و155.000 )مائة وخم�سة 

وخم�سني األف مركبة( على �سارع ال�سيخ عي�سى بن �سلمان.

جمعية ال�سيادين تدعو للت�سديد 

يف فـــرتة حظـــر �ســيد الروبـــيان 

التعاونية  اجلمعية  رئي�س  حذر 

الدو�سري  وحيد  املحرتفني  لل�سيادين 

من  للروبيان  احلظر  فرتة  يف  املخالفني 

اإىل  احلكومة  ودعا  قانونياً  عليهم  الت�سديد 

الوزراء  تاأ�سي�س جلنة خا�سة على م�ستوى 

املعنيني التخاذ خطوات لوقف املخالفني التي 

االمن  على  ج�سيما  خطرا  ت�سكل  اأ�سبحت 

الف�سوت  وتدمري  الغذائي..  االمن  و  العام 

وال�سواحل وحتدي علني للقانون واالأمن. 

 4 متتد  والتي  احلظر  فرتة  اإن  وقال 

�سهور تخرتق كثريا من املخالفني وقد وجه 

الظاهرة  هذه  يف  للنظر  اجلمعية  حمامي 

امل�ساألة  هذه  يف  القانونية  االدوات  واعطائه 

ال�سيئة،  الظاهرة  هذه  من  للحد  ال�ستخدامها 

والداخلية  البلديات  وزارتي  ان  موؤكدا 

الظاهرة  هذه  لردع  االمكانيات  كل  ميلكون 

ال�سلبية، فوزارة البلديات تتحكم يف الرثوة 

واال�سواق  املفت�سني  والبلدية  البحرية 

االمن  تتحكم يف  الداخلية  ووزارة  والفر�س 

ال�سواحل واجلمارك فالبد من ت�سكيل  وخفر 

التعاونية  اجلمعية  اليها  تن�سم  قوية  جلنة 

داعيا  احلظر  ل�سيانة  ال�سيادين  وجمعية 

جمل�سي النواب وال�سورى حتمل م�سوؤولياته 

وانعكا�ساتها  ال�سلبية  الظاهرة  هذه  جتاه 

على االأمن العام واالأمن الغذائي.

توقيع مذكرة تعاون بني »الثقافة« 

والبوليتكنك وجامعة فنلندية

وقعت وزارة الثقافة املتمّثلة بقطاع ال�سياحة على 

مذكرة تفاهم مع كل من بوليتكنك البحرين وجامعة 

مبقر  التطبيقية  للعلوم  الفنلندية   Haaga -Heilia
جانب  من  املذكرة  بتوقيع  قام  البحرين.  بوليتكنك 

وزارة الثقافة ال�سيخ خالد بن حمود اآل خليفة الوكيل 

البحرين  بوليتكنك  جانب  من  لل�سياحة،  امل�ساعد 

باأعمال  القائم  الع�سريي  ابراهيم  حممد  الدكتور 

الفنلندية  اجلامعة  جانب  ومن  التنفيذي  الرئي�س 

ال�سيد الر�س التفيك مدير العالقات الدولية باجلامعة.

تاأتي  املذكرة  اإن  لل�سياحة  امل�ساعد  الوكيل  وقال 

قطاع  و�سعها  التي  اال�سرتاتيجية  الربامج  اإطار  يف 

القطاع  يف  البحرينيني  م�ساركة  لدعم  ال�سياحة 

ال�سياحي بهدف متكني العدد االكرب وتاأهيلهم اأكادمييا 

املهني  ال�سعيد  على  امل�ساركة  م�ستوى  لرفع  وعملًيا 

مبا يوؤهلهم للح�سول على وظائف ذات جودة عالية 

ورواتب مرموقة.

االأطراف  التعاون بني  التي تعك�س  املذكرة  تهدف 

الثالثة اإىل تدريب الطلبة ودعمهم يف جمال ال�سيافة 

واإدارة االأعمال ال�سياحية وهي مرتبطة بالقطاع ومن 

هنا الدور الكبري الذي توليه االتفاقية للتدريب العملي 

اأثناء وبعد التخرج كي يكون الطالب موؤهلني ل�سوق 

العمل وعلى اأعلى امل�ستويات العاملية من املهنية. 

  ميالد مرتئ�صاً �جتماع بلدي �لعا�صمة �أم�س


