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اإدارة  م��دي��ر  ب��اأع��م��ال  القائم  ق��ال��ت 

التقنية  البحرين  بكلية  والت�سجيل  القبول 

اإنه  والكر  كاثرين  البحرين(  )بوليتكنك 

للف�سل  املقبولني  الطلبة  قوائم  اعتماد  �سيتم 

 2013 الأكادميي  العام  من  الأول  الدرا�سي 

منبهة  القادم،  اأغ�سط�س   12 2014م يف   -

�سيغلق  اللتحاق  طلبات  تقدمي  باب  اأن  اإىل 

اأ�سابيع  ثالثة  بعد  اأي  املقبل،  يوليو   4 يف 

فقط من اليوم.

طلبات  ع��دد  اأن  اإىل  والكر  واأ���س��ارت 

الثالثاء  ي��وم  حتى  للبوليتكنك  التقدمي 

نحو  بلغ  قد  اجل��اري  يونيو   10 املوافق 

1051 طلَب التحاق، م�سددًة على اأن املقاعد 

للعام  الأكادميية  الربامج  يف  ال�ساغرة 

القبول  �سيكون  القادم حمدودة جداً، وبذلك 

بالربنامج  اللتحاق  �سروط  ي�ستوفون  ملن 

عالية،  بكفاءة  القبول  اختبارات  ويجتازون 

اإىل  الطالب  يتقدم  باأن  ين�سح  فاإنه  وعليه 

فر�سة  عليه  يفوت  ل  حتى  اأخرى  جامعات 

اجلامعي.  التعليم 

رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني بال�سورى ل� »             «:

»ال�شورى« لن ينظر بقانون املرور اجلديد قبل الف�شل الت�شريعي القادم

اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�س  قال 

والدفاع والمن الوطني ال�سيخ خالد بن خليفة 

وردت  التي  التعديالت  جميع  ان  خليفة  اآل 

لدرا�سة  اخ�ساعها  �سيتم  املرور  قانون  يف 

ال�سورى ومقارنة  م�ستفي�سة من قبل جمل�س 

موادها مبا ورد يف قوانني دول متقدمة.

ل�  ت�سريحات  يف  خالد  ال�سيخ  واأ�سار 

ل�سيما  العقوبات  من  الكثري  ان  اىل  »اليام«  

من  لبد  الغرامة  وقيمة  باحلب�س  املتعلقة 

اعادة النظر بها واأي�سا اعطاء �سلطة تقديرية 

للقا�سي وفقاً ملعطيات املخالفة التي ارتكبت. 

حاجة  هناك  ان  على  خالد  ال�سيخ  واأكد 

املرور  قانون  على  تعديالت  لإجراء  كبرية 

القانون  ان  �سيما  ل  البحرين  يف  به  املعمول 

احلايل يعود تاريخ �سدوره اىل العام 1979 

واملعطيات  املتغريات  مع  يتما�سى  يعد  ومل 

اهمية  على  م�سدداً  حالياً،  معها  نتعامل  التي 

املرورية  احلوادث  من  احلد  اجل  من  العمل 

املميتة يف البحرين. 

واعترب ال�سيخ خالد ان زّج املادة املتعلقة 

مل  ما  �سياقة  رخ�س  الجانب  منح  مبنع 

متييزاً  القانون  تعديالت  بني  �سائقني  يكونوا 

غري مربر ول يتما�سى مع امل�ستوى احل�ساري 

للبحرين من الناحية القت�سادية وال�سيا�سية 

والجتماعية. 

من  النتهاء  عدم  خالد  ال�سيخ  وتوقع 

الف�سل  حلول  قبل  القانون  مواد  تدار�س 

الت�سريعي الرابع يف حني لن يدخل حيز النفاذ 

قبل نهاية العام اجلاري. 

الت�سريعات  لتطوير  احلاجة  وحول 

�سك  »بال  خالد  ال�سيخ  قال  باملرور  املرتبطة 

الت�سريعات  لتطوير  كبرية  حاجة  هناك 

حالياً  به  املعمول  فالقانون  باملرور،  املرتبطة 

يعود اىل العام 1979.. اي نحن نتحدث عن 

املعطيات  من  الكثري  فيها  تغريت  عاماً   33

بع�س  ان  العتبار  يف  اخذنا  اذا  ل�سيما 

اليوم ل وجود لها يف  التي ترتكب  املخالفات 

بفعل  طراأت  لأنها  حالياً؛  به  املعمول  القانون 

ان قيمة  املتغريات والتطورات، بال�سافة اىل 

للمتغريات  مالئمة  تعد  مل  املخالفات  بع�س 

التي طراأت على م�ستوى دخل الفرد«. 

عندما  كبرية  حاجة  »هناك  واأ�ساف 

ال�سارة  نتحدث عن حوادث مميته مثل قطع 

املتهورة  والقيادة  الفائقة  وال�سرعة  حمراء 

ان  ويجب  ابرياء،  انا�س  بحياة  اودت  والتي 

نعرتف بوجود هذه امل�سكلة وو�سع القوانني 

هذه  مثل  وقوع  لتفادي  المثل  والتطبيق 

احلوادث التي ح�سدت ارواح عائالت واأطفال، 

انا�س  �سحيتها  ذهب  حوادث  �سهدنا  لال�سف 

كانوا منتظمني بقيادتهم ب�سبب تهور �سخ�س 

بتغليظ  يقابل  ان  بد  ل  الو�سع  وهذا  ما 

العقوبات«. 

تناولتها  التي  العقوبات  بع�س  وحول 

يرتك  ان  »لبد  خالد  ال�سيخ  قال  التعديالت 

تتما�سى مع طبيعية  تقديرية  �سلطة  للقا�سي 

تقدير  هناك  يكون  ان  ميكن  فال  املخالفة.. 

واحد لكل احلالت.. كما يجب ان ياأخذ بعني 

التي نتجت  ال�سائق وال�سرار  العتبار �سجل 

عن املخالفة التي ارتكبها.. وكذلك حتديد قيمة 

دفع  بني  ما  العقوبة  حتديد  واأي�ساً  املخالفة 

ال�سلطة  وفق  احلب�س  عقوبة  وبني  الغرامة 

العتبار  بعني  ياأخذ  الذي  للقا�سي  التقديرية 

جوانب املخالفة التي ارتكبت«.  

حول  املقدمة  بالتعديالت  النظر  وحول 

مواد  »جميع  خالد  ال�سيخ  قال  املرور  قانون 

القانون �سوف تخ�سع لدار�سة م�ستفي�سة من 

قبل جمل�س ال�سورى مع اعادة تدار�س م�ستوى 

الغرامات التي وردت يف التعديالت.. كما لبد 

من الطالع على جتارب دول اخلليج املجاورة 

مقارنات  وعقد  العامل  يف  اخرى  دول  وكذلك 

املتبعة  القانونية  املواد  عليه  ن�ست  ما  بني 

لديهم وبني ما ت�سمنه القانون اجلديد«. 

منح  عدم  بالتعديالت عن  ورد  ما  وحول 

قال  �سائقاً  يكن  ما مل  �سياقة  الجانب رخ�س 

ال�سيخ خالد: »نحن ن�ستند لالعراف البحرينية 

العريقة التي ترحب بهولء ال�سيوف وتعاملهم 

معاملة مت�ساوية مع املواطن يف هذه اجلوانب 

فاإن  وبالتايل  والجتماعية..  اخلدماتية 

نرى  ل  اجلديد  بالقانون  املادة  هذه  مثل  زج 

اجلانب  يف  �سواء  �سلبية  جوانب  �سوى  فيه 

القت�سادي او ال�سيا�سي او الجتماعي ل�سيما 

انه يحمل �سكالً من ا�سكال التمييز، ول يجب 

عندما  التمييز  لتقنني  مترير  هناك  يكون  ان 

تتحدث املادة عن متييز مبنح رخ�سة ال�سياقة 

ان  نن�سى  ل  ثم  غني..  هو  ومن  فقري  هو  ملن 

الدخل  حمدودة  الجانب  من  �سريحة  هناك 

وهذه بدورها لي�س با�ستطاعتها ان تنفق على 

والقيادة  رخ�سة  وا�ست�سدار  ال�سياقة  تدريب 

وامتالك �سيارة«. 

وا�ساف »اأما بالن�سبة ملن يقول ان هولء 

و�سائل  من  اأياً  او  الجرة  �سيارات  يناف�سون 

قانون  وجود  على  ن�سدد  فاإننا  املوا�سالت 

امتهان  ينظم  من  وهو  ال�سياق  بهذا  وا�سح 

ال�سياقة وا�ستخدام املركبات للعامة، والقانون 

هذا  يف  وا�سحة  وبنوداً  �سروطاً  فر�س 

القانون  ان نعيب على  ال�سياق، ول ن�ستطيع 

تكون  ان  فالبد  التطبيق،  على  نعيب  واإمنا 

هناك رقابة مفّعلة بهذا الجتاه ولي�س فر�س 

موجودة  بال�سل  هي  جديدة  قانونية  مواد 

ومعمول بها«. وحول الفرتة املتوقعة لتدار�س 

التعديالت قال ال�سيخ خالد »ل اتوقع ان يكون 

الف�سل  حلول  قبل  للتعديالت  تدار�س  هناك 

الت�سريعي الرابع القادم باإذن اهلل«.

تمام أبوصافي: 

 �ل�شيخ خالد بن خليفة �آل خليفة

ت�سبب يف خلق طوابري من النتظار وتكد�س للمراجعني

النعيمي: تدفق اأعداد كبرية للح�شول على رخ�ص القيادة 

را�سد  حممد  العقيد  للمرور  العامة  الإدارة  عام  مدير  نائب  اأكد 

اأعداد كبرية  اأن الإدارة العامة للمرور ر�سدت موؤخراً تدفق  النعيمي 

اجلاليات  من  القيادة خا�سة  على رخ�س  احل�سول  الراغبني يف  من 

الآ�سيوية مما ت�سبب يف خلق طوابري من النتظار وتكد�س للمراجعني 

ولغاية  ال�سابعة �سباحاً  ال�ساعة  ال�سياقة من  تعليم  اإدارة  رغم عمل 

ال�ساعة الثامنة م�ساء.

القانون  ب�ساأن  موؤخراً  تداوله  مت  ما  اأن  النعيمي  العقيد  وبني   

اجلديد للمرور واآلية احل�سول على رخ�س القيادة، قد اأوجد نوعا من 

املراجعني، مما دفعهم لالإ�سراع يف احل�سول  الفهم لدى بع�س  �سوء 

على رخ�س القيادة علماً باأن القانون مل يتم اإقراره بال�سكل النهائي، 

اإقراره  ذلك  بعد  ليتم  القانونية  الإجراءات  طور  يف  الآن  حتى  واأنه 

ب�سورته النهائية.  ونا�سد نائب مدير عام الإدارة العامة للمرور كافة 

مراجعي الإدارة العامة للمرور ال�ستفادة من ال�ساعات املطولة للعمل 

املوظفني  على  العبء  لتخفيف  وم�سائية  �سباحية  لفرتتني  واملمتدة 

املطلوبة يف  املعامالت  كافة  اإجناز  النتظار ل�سمان  اأوقات  وتقلي�س 

وقت منا�سب، متمنياً للجميع ال�سالمة املرورية.

»البوليتكنك«: اعتماد اأ�شماء املقبولني 12 اأغ�شط�ص املقبل


