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ي�ضم  144وحدة �سكنية بالإ�ضافة �إىل املرافق ..وزير الإ�سكان:

 %97ن�سبة الإجناز يف م�شروع بالد القدمي الإ�سكاين
قال وزير الإ�سكان املهند�س با�سم
بن يعقوب احلمر ب�أنّ ن�سبة الإجناز
يف م�شروع بالد القدمي الإ�سكاين بلغت
مراحلها ال ّنهائية وال ّتي تقدر بـ ،%97
مو�ضحا ً �أنّ امل�شروع يندرج يف �إطار
اخلطة ال�شاملة التي تقوم بها الوزارة
ّ
الط ِ
لبات الإ�سكانية باملحافظة
لتلبية
العا�صمة املدرجة على قوائم االنتظار.
و�أ�ضاف وزير الإ�سكان ب أ� ّنه �سوف
يت ُّم البدء يف ت�سليم مفاتيح الوحدات
ال�سكنية للمنتفعني بعد االنتهاء ب�شك ٍل
ّ
تام من كافة الأعمال الإن�شائية وتزويد
اَّ
ِ
اللزمة
بالبنية ال َّتحتية
الوحدات
الوحدات ،هذا بعد �أن َّ
ِ
مت
لالنتفاع من
تخ�صي�صها م�سبقا ً مل�ستحقيها وفقا ً ملعيار
غطى َّ
الأقدمية الذي ّ
الطلبات القدمية على
م�ستوى حمافظة العا�صمة ،مع �إعطاء
ِ
للطلبات الإ�سكانية
الأولوية يف ال َّتوزيع
واملناطق املحيطة
القدمية لأهايل املنطقة
ِ
بها.

وزير الإ�سكان

و�أو�ضح احلمر �أنّ م�شروع بالد
القدمي الإ�سكاين ي�ضم  144وحدة
�سكنية بالإ�ضافة �إىل مرافقٍ توفر كافة
�سبل ال َّراحة للمواطنني �إذ تندرج �ضمنه
ٍ
كم�ساحات مفتوحة ،ومالعب ،وحمالت
جتارية وم�سجد ُب ِنيت على م�ساحة 5.76
منطلق
هكتار ،م�ؤكدا ً على �أنَّ ذلك جاء من
ِ

ت�صميم وحدات
�سعي وزارة اال�سكان �إىل
ِ
�سكنية تتالءم مع متطلبات العائلة
البحرينية وتتوافق مع الر� ِ
ؤية ال�شَّ املة
ِ
لكافة
مل�ستقبل البحرين  2030بتوفريها
امل�ستلزمات ال�ضرورية للأ�سرة.
وقال« :مت ّيزت الوحدات املنفذة
�صممت
بامل�شروع يف أ� َّنها مناذج حديثة ُ
من نوع � ،T8إذ ُط ِورت خاللها واجهات
هذا امل�شروع ب�شك ٍل خا�ص ،لتالئم ال ّنمط
البحريني ال ّتقليدي والذي قد نراه جليا ً
يف ال ّنوافذ وبع�ض العنا�صر الأخرى يف
الواجهات ،وي�شمل دورين على م�ساحة
بنائية تبلغ  219مرتا ،حيث يتكون ال ّدور
الأول من جمل�س ومطبخ و�صالة وحمام
وخمزن وغرفة متعددة اال�ستخدامات
ِ
إ�ضافة �إىل  3غرف نوم� ،إذ ت�شمل غرفة
بال
النوم ال َّرئي�سية حما ٍم خا�ص بها ،مع
ِ
�إ�ضافة حمام يخدم الغرف الأخرى».
و�أ�ضاف الوزير �أ َّنه َّ
مت توفري كراج
يخدم الأ�سرة مع مراعاة توفري م�ساحة

�إ�ضافية ميكن ا�ستغاللها م�ستقبالً ح�سب
ِ
لغرفة نوم مثالً ،كما
احلاجة كتحويلها
ي�ستطيع املنتفع ال َّتو�سع يف امل�ساحة
البنائية من خالل بناء دور �إ�ضايف بعد
�أخذ املوافقات ال َّر�سمية من املعنيني
بوزارة الإ�سكان.
و�أ�شاد وزير الإ�سكان مب�ستوى
اهتمام القيادة ال َّر�شيدة التي تويل �أمر
ال�سكن املالئم اهتماما ً
املواطنني يف توفري َّ
كبرياً ،وث َّمن اجلهود اجلبارة املبذولة من
ٍ
خدمات
ِقبل موظفي الوزارة يف توفري
�إ�سكانية عديدة ومتنوعة لي�ستفيد
منها قطاع كبري من املجتمع البحريني
مبختلف م�ستوياته يف جميع قرى ومدن
مملكة البحرين ،والتي جاءت مب�ستوى
متقدم من كل ال َّنواحي من حيث ال َّت�صميم
ِ
إ�ضافة
وجودة البناء و�سرعة الإجناز ،بال
َّ
الطلبات
�إىل تغطية العدد الكبري من
تنفيذا ً لل�سيا�سة التي تنتهجها الوزارة من
�أجل معاجلة امللف الإ�سكاين.

يتعر�ضون ملطاردات من املنفذ �ضدهم وتهديدات ت�صل للقتل

 6موظفـني لتنفيـذ الأحكـام بعمـوم مملكـة البحريـن
�أمين �شكل:
رغم ال�شكاوى الكثرية من املحامني
واملتعاملني مع �إدارة التنفيذ� ،إال �أن جانبا
�آخر من الإدارة مل يجد �إن�صافا من �أحد� ،سواء
املتعاملون �أو وزارتهم ،وهم كادر املوظفني
املخل�صني يف التنفيذ والذين يحاولون مع
كرثة امل�شاكل التي تواجههم وتعر�ضهم
ل�ضغوط �شديدة� ،إيجاد �سبل حل �سريعة
مل�شكالت املتعاملني ،ف�ضال عن تعر�ض طائفة
منهم ملخاطر كبرية تتمثل يف تنفيذ الأحكام
والأوامر الق�ضائية بال�شارع ،حيث يتكون
فريق عمل التنفيذ بعموم مملكة البحرين من
� 6أ�شخا�ص ينفذون ما يقارب  400م�أمورية
تنفيذ �شهريًا يواجهون فيها خماطر ال�شارع
والتعامل مع �أ�شخا�ص يرف�ضون تنفيذ
الأحكام ب�أي �شكل يرتاءى لهم وبو�سائل
ميكن �أن ت�صل حلد ال�شروع يف قتل املنفذين
ومطاردتهم يف ال�شوارع.
وحول عمل االنتحاريني ال�ستة قال
م�صدر ب�إدارة التنفيذ �أن الإدارة تعاين من
م�شكلة قلة عدد املنفذين بالإدارة فهم فقط 6
�أ�شخا�ص ينفذون  400م�أمورية يف املتو�سط
�شهريا ،ويعانون من عدم وجود من ميثل
�سلطة �إنفاذ القانون معهم ،حيث تتواجد

�سيارة دورية �شرطية واحدة تابعة للإدارة،
وقد طالبت الإدارة بزيادة عدد الدوريات �إال
�أنهم مل يجدوا �صدى لهذا املطلب لأنها تتبع
وزارة الداخلية والتي ال ت�ستطيع توفري
الدوريات الكافية ،وب�سبب ذلك يتعر�ض
املنفذون العتداءات من الأ�شخا�ص ،ومن �أبرز
ما حدث مع �أحدهم حني ذهب لتنفيذ حكم
طرد �آ�سيوية من �شقة م�ؤجرة ت�سكنها ،وتفاج�أ
بها تهاجمهم با�سطوانة غاز فتحتها عليهم
وحاولت �إ�شعال النار �أمامها لطردهم من
املكان ،ومنفذ �آخر توجه لتنفيذ حكم على �أحد
الأ�شخا�ص فدخل يف مطاردة ب�سكني من هذا
ال�شخ�ص ا�ستطاع �أن ينجو منها ،هذا ف�ضال
عن عدم تواجد املنفذ �ضدهم يف العناوين
املدرجة وهو ما ي�ضطر املنفذ لإعادة امل�أمورية
�أكرث من مرة وبالتايل تتعطل بقية امل�أموريات
ويرتاكم العمل عليهم.

�إبراهيم عبا�س «موظف مثايل ب�إجماع الآراء»

ويف داخل الإدارة احلال لي�س �أف�ضل
من خارجها ،فالتعامل مع كم امللفات الكبري
والبحث عنها ومتريرها بني موظفي الإدارة
والق�ضاة واال�ستجابة لطلبات املحامني
واملتعاملني �أمر ميثل حتديًا يوميًا للعاملني،
وهناك يرى معظم املتعاملني �أن موظفني

بالإدارة ال ي�ألون جهدا يف عملهم وخا�صة
القدامى منهم ،وقد �أجمع املحامون على
موظف واحد يف الإدارة يعترب مثاال يحتذى
به يف قوة التحمل والإخال�ص يف العمل مع
ابت�سامة تعلو وجهه دائما ،فقد �أكدت كل من
رئي�سة جمعية املحامني املحامية هدى املهزع
�أن املوظف �إبراهيم عبا�س ي�أتي على قائمة
موظفي الإدارة يف ح�سن التعامل مع املحامني
بل و�أي �شخ�ص يلج أ� ملكتبه ،رغم �أنه ال
يتواجد عادة فيه الن�شغاله مب�ساعدة �آخرين،
وقالت ان الرعيل الأول من موظفي الإدارة
كانوا مثاال للآباء واملعلمني الأوائل حينما
دخلت لأول مرة يف منت�صف الت�سعينات
مهنة املحاماة وكانت ال تعرف �آلية التعامل
مع الإدارة ،و�ساعدها املوظفون املخ�ضرمون
وقدموا لها خرباتهم يف التعامل مع دعاوى
التنفيذ.
و�أيدت املحامية �سهام �صليبيخ املهزع
يف اختيارها لإبراهيم عبا�س لكي ي�أتي على
ر�أ�س قائمة املخل�صني يف الإدارة وقالت ،انها
ا�شتكت من �سوء معاملة �أحد املوظفني معها
ومع حمامني �آخرين ،لكن �إبراهيم عبا�س ال
ينكر �أحد جميله وال يوجد له مثيل يف قدرته
على ر�سم الب�سمة والب�شا�شة طوال فرتة
الدوام ،بينما قالت املحامية فوزية جناحي

ان عبا�س يتواجد يف الوزارة قبل �أي موظف
�آخر ،ويغادرها يف �ساعات مت�أخرة بعد
الدوام ودون كلل رغم كرب �سنه واقرتابه
من التقاعد ،م�شرية �إىل �أن غيابه عن �ساحة
التنفيذ �سيمثل �ضربة للعمل بالإدارة ،فهو
يعترب املحرك الديناميكي وحالل امل�شاكل
الآنية لكل املتعاملني دون ا�ستثناء ،ونف�س
الأمر �أكده املحامي فهد الذوادي الذي قال
ان ابراهيم عبا�س مثال يجب �أن يدر�س
لكل موظفي الدولة ،و�سنفتقده قريبا لأنه
�سيتقاعد.
وتبقى �إدارة التنفيذ مع�ضلة لكثريين
مل ولن حتل ،فهي �إدارة ذات �شقني �أحدهما
يتبع وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية وهم
الكادر من املوظفني ،والآخر تابع للمجل�س
الأعلى للق�ضاء وهم الق�ضاة العاملني فيها،
ولكي يتم �إجناز تطوير يف الإدارة يجب �أن
يتم من خالل هاتني اجلهتني ،فبعد الك�شف
عن قرب تد�شني النظام الإلكرتوين بالإدارة،
تبني �أن تطبيقه يحتاج لتدريب الق�ضاة عليه
وهم يتبعون املجل�س الأعلى للق�ضاء ،وعندما
�س�ألت «الأيام» املجل�س عن التدريب و�إىل
�أين و�صل ومتى �سينتهي ،مت �إبالغنا ب�أنهم
ال يعلمون �شيئا عن الأمر ،وك�أن �شقي �إدارة
التنفيذ كل منهما يف واد منف�صل عن الآخر.

البدء باملرحلة الثانية من تركيب  LEDللإ�شارات ال�ضوئية
قال الوكيل امل�ساعد للطرق بالإنابة
بوزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط
العمراين املهند�س كاظم عبداللطيف �إن
الوزارة �سوف تبد�أ �أعمال املرحلة الثانية من
م�شروع تركيب الأ�ضواء املطورة للإ�شارات
ال�ضوئية اعتبارا ً من �شهر نوفمرب ،والتي
�ستت�ضمن ا�ستبدال �أ�ضواء لعدد  115تقاطع

�إ�شارات �ضوئية قدمية و�إ�شارات امل�شاة
بالنوعية احلديثة  ،LEDحيث بلغت تكلفتها
 513,330دينار.
و�أ�ضاف املهند�س عبداللطيف� :إنه
�ضمن متابعة الوزارة لآخر امل�ستجدات
والتطورات التكنولوجية يف جمال هند�سة
املرور واهتماماتها مبا ي�ستحدث من �أ�ساليب

ومعدات ت�ساهم يف رفع م�ستوى ال�سالمة
املرورية على �شبكة الطرق من جهة وتر�شيد
الطاقة من جهة �أخرى يف مملكة البحرين،
ونظرا ً لأهمية الإ�شارات ودورها يف تنظيم
حركة املرور على التقاطعات وت�سهيل حركة
املرور ،وم�ساعدة ال�سواق على ر�ؤية الإ�شارات
ال�ضوئية ب�صورة وا�ضحة من م�سافة �أكرب

واتخاذ القرار املنا�سب للتقدم �أو التوقف،
وتابع ا�أن هذه النوعية من الأ�ضواء التي
ت�سمى(Light Emitting Diode (LED
�أثبتت جناحا ً كبريا ً يف الدول املتقدمة التي
ا�ستخدمتها م�سبقاً ،حيث �إن هذه النوعية من
الأ�ضواء تتميز بو�ضوح الر�ؤية وتعترب من
الأ�ضواء عالية اجلودة ذات �إ�ضاءة وا�ضحة
و�شديدة ومنا�سبة لأجواء
اململكة التي تكون مغربة �أو
�ضبابية يف بع�ض الأوقات
�سواء يف املناطق ال�سكنية
�أو اخلارجية املفتوحة،
كما توفر فرتة عمل طويلة
بدون احلاجة �إىل ا�ستبدالها،
وت�صل هذه الفرتة �إىل
�أ�ضعاف الفرتات التي تعمل
فيها الأ�ضواء التقليدية
امل�ستعملة حالياً .بالإ�ضافة
�إىل كونها اقت�صادية من
حيث ا�ستهالك الطاقة ،حيث
�إن الأ�ضواء اجلديدة تعترب
�أقل ا�ستهال ًكا للطاقة مبا
يعادل �أقل من الربع مما
ت�ستهلكه الأ�ضواء احلالية،
كما �سي�ساهم ذلك متديد
فرتة الت�شغيل يف �أجهزة
امل�ساندة لت�شغيل الإ�شارات
ب�صورة م�ؤقتة يف حال
انقطاع التيار الكهربائي
الرئي�سي.
اجلدير بالذكر �أنه مت
االنتهاء من املرحلة الأوىل
يف �أكتوبر من عام 2014
بتكلفة قدرها 479,820
ديناراً.

حملـيـات05

�إحالة �آ�سيويني للمحاكمة بتهمة
االجتار يف �شخ�ص خادمة هربت من كفيلها
قررت النيابة العامة �إحالة �آ�سيويني متهمني
باالجتار يف �شخ�ص خادمة هربت من منزل كفيلها
و�أجرباها على ممار�سة الدعارة ،وحددت جل�سة
الثاين من دي�سمرب لبدء نظر الق�ضية �أمام املحكمة
الكربى اجلنائية ،وحول الواقعة �صرح وكيل النائب
العام �إبراهيم عي�سى البنجا�سم ب�أن النيابة العامة
�أجنزت حتقيقاتها يف واقعة االجتار بالأ�شخا�ص،
و�أمرت ب�إحالة متهمني �إىل املحكمة الكربى اجلنائية
مع ا�ستمرار حب�سهما وحددت لنظرها جل�سة 2
.2015 /12/
وتتح�صل وقائع الدعوى يف البالغ الوارد
من مركز �شرطة النعيم من ورود ات�صال من �أحد
املواطنني يفيد بوجود �شقة دعارة وعند و�صول
ال�شرطة تبني وجود قفل خارجي على باب ال�شقة
وبطرقه ا�ستنجدت فتاة بداخل ال�شقة فتم �إخراجها
من املكان الذي تبني احتواءه على �أدوات و�أغرا�ض
ت�ستخدم يف املمار�سات اجلن�سية ،وقررت لهم املجني
عليها ب�أنه قد مت احتجازها باملكان من قبل �آ�سيوي
وهو من يدير ال�شقة لغر�ض الدعارة ،وفور ورود
البالغ للنيابة العامة با�شرت التحقيق حيث �سمعت
�أقوال املجني عليها التي قررت ب�أنها هربت من منزل
كفيلها للذهاب �إىل مكتب الأيدي العاملة فعر�ض
عليها �شخ�ص تو�صيلها �إال �أنه �أخذها �إىل �شقة
وباعها على املتهم الأول مببلغ مائتني وثالثني دينارا
بحرينيا وقام الأخري ب�إعادة بيعها على املتهم الثاين
مببلغ مائة وثمانني دينارا بحرينيا ،ثم مت �أخذها
ل�شقة يديرها املتهم الأول للدعارة وحتت التهديد
بال�ضرب والتوبيخ خ�ضعت ملمار�سة الدعارة فجلب
لها املتهمان الأول والثاين �أ�شخا�ص من طالبي
املتعة اجلن�سية قاموا مبعا�شرتها مقابل مبالغ مالية
يتح�صل عليها املتهم الأول وبعدها �أغلق عليها
الأخري الباب من اخلارج �إىل �أن متكنت ال�شرطة من
جندتها و�إخراجها ،و�أ�ضافت ب�أن ق�صدهما ا�ستغالل
عملها بالدعارة للرتبح ،كما قامت النيابة العامة
باال�ستماع ل�شهود الواقعة و�أمرت بعر�ض املجني
عليها على الطب ال�شرعي و�إيداعها �إحدى دور
الرعاية مع تقدمي الرعاية الطبية والنف�سية لها،
وطلبت التحري عن اجلناة �إىل �أن مت التو�صل �إليهما
ف�أ�صدرت �أمرها ب�ضبطهما و�إح�ضارهما ومن ثم
ا�ستجوابهما وحب�سهما احتياطيا ً على ذمة التحقيق.

البوليتكنك :اخلمي�س �آخر
فر�صة للت�صوير لكتيب التخرج
نبه مدير �إدارة القبول والت�سجيل يف كلية
البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) اال�ستاذ
�أحمد مال اهلل الطلبة املتوقع �أن يكونوا �ضمن
حفل التخرج الثاين للبوليتكنك� ،إىل امل�سارعة يف
احل�ضور لأجل التقاط ال�صور اخلا�صة بكتيب
حفل التخرج املقرر �أن يكون يف  26نوفمرب املقبل.
و�أ�ضاف :ومن �ضمن هذه اال�ستعدادات كتيب
التخرج الذي ي�ضم �صو ًرا للطلبة اخلريجني
امل�شاركني يف احلفل ،ويف ذلك قال مال اهلل �إن
الت�صوير للكتيب قد بد�أ منذ يوم الأحد املوافق
� 18أكتوبر اجلاري ،وينتهي بيوم اخلمي�س
املوافق  29من ال�شهر نف�سه ،ولذلك ف�إننا نحث
الطلبة اخلريجني على �ضرورة احل�ضور �إىل قاعة
الفعاليات يف مبنى  24مقر جمل�س الطلبة بحرم
البوليتكنك يف مدينة عي�سى من ال�ساعة الرابعة
�إىل الثامنة م�ساء.

