
9 news@alwasatnews.com
هـ   فبراير  2009 الموافق 9 صفر 1430 األربعاء  4    2343 Wednesday 4 February 2009, Issue No. 2343العدد

البحرين في المخالفين لرصد متطوع 100 من أكثر

النظافة مخالفات تكرار غرامة مضاعفة المنامة»: «بلدية
الحلواجي صادق - الوسط §

حاليًا أنها تشدد العاصمة بلدية محافظة أكدت ]
فيما المخالفين على الغرامات نظام تطبيق على
رقم قانون خالل من  وذلك العامة،  بالنظافة  يتعلق
وتعديالته،  العامة الصحة بشأن 1975 لسنة (3)
المتعلق الــجــزء فــي  الــقــانــون تطبق البلدية إن  إذ 
ستتضاعف المخالفة تكرار  حال في  وأنه بالنظافة،

المتجاوزين. مع تهاون دون من الغرامة قيمة
ــام ــع ال الــمــديــر لـــســـان ــى ــل ــة ع ــدي ــل ــب ــت ال ــف ــش وك
عضو   100 ــن م أكــثــر وجـــود ــن ع حسن عبدالكريم 
لرصد النظافة  أمناء برنامج ضمن مشترك متطوع 
المختصة. الجهات  لدى عليها والتبليغ المخالفات 
تزايد فــي البرنامج  فــي المتطوعين ــدد ع أن وذكــر 
في للمشاركة طلبات للبلدية تصل إذ مــضــطــرد،
ما الساخن الخط أو اإللكتروني البريد عبر البرنامج
موضحًة الجمهور، ووعي البرنامج نجاح على يدلل
المجالس أعضاء قبل من منهم  عدد ترشيح تم أنه

البلدية.
أوضــح النظافة، أمــنــاء ببرنامج يتعلق  وفيما 
إلى مباشرة وبصورة يهدف «البرنامج أن حسن

وتطبيق والتوعية المجتمعية الشراكة بين الجمع
تأصيل على البرنامج فكرة  ترتكز  كما الغرامات.
والمجتمع، الــبــلــديــة بــيــن المجتمعية ــة  ــراك ــش ال
المجتمع ــن م بعناية مــخــتــارة نخبة يــتــعــاون إذ 
(أمــيــن ـــ ب ويــســمــى  الــمــدنــي المجتمع  ــات  ــس ــؤس وم
ضبط في خدمات النظافة قسم متابعة مع النظافة)
المركبات بمراقبة النخبة هذه تقوم إذ المخالفات،
يمتد كما العامة،  بالنظافة المخلة والمؤسسات 
للحفاظ توعية وحمالت نــدوات تنظيم إلــى عملها

البيئة». نظافة على
بالبيئة المهتمة األهلية المؤسسات إشراك وعن
المنامة بلدية «قــامــت حسن أشــار البرنامج، فــي 
المعنية المدني  المجتمع  مؤسسات  بمخاطبات 
وجمعية للبيئة،  البحرين جمعية مثل بالبيئة 
ــة، ــالم ــس وال ــة ــح ــص ال ـــاء الــبــيــئــة وجــمــعــيــة ـــدق أص
تمت كما بالعاصمة، والنوادي الخيرية والصناديق
أيضًا الصحة  وزارة في البيئة  صحة قسم مخاطبة 
إلى لالنضمام منتسبيهم من يرغب من لترشيح

النظافة». أمناء منظومة
ــة ــاف ــظ ــن ال أمـــنـــاء ــع ــي ــط ــت ــس وواصــــــل حــســن «ي
أمامهم، مخالفة اقترفوا  من ضد العمل  المتطوعين

المختصة البالغات بتسجيل النظافة أمين يقوم  إذ
ومكان اللوحة ــوع ون المركبة رقــم  بتسجيل ــك  وذل
في ــــك وذل ـــت، ـــوق وال ــــوع الــمــخــالــفــة والـــتـــاريـــخ وق
المالحة، وسائط أو بالمركبات المتعلقة المخالفات
المخالفة وقوع حال في المؤسسة  واسم عنوان أو
قسم إلى المعلومات  وإرســال معينة، مؤسسة ضد 
للتحقيق المنامة بلدية في النظافة خدمات متابعة

فيها».
أو مواطن أي أمــام مفتوح «الباب أن  حسن وأكــد
من للنظافة كأمين البرنامج فــي لالنضمام  مقيم 
وإتمام للبلدية التابع النظافة لقسم مراجعته خالل
على المتطوعون يحصل إذ  المطلوبة،  ـــراءات اإلج

المنامة». بلدية من خاصة بطاقات
بين الــتــعــاون  خــالل «مــن أنــه إلــى حسن  ولــفــت 
استدعاء سيتم الداخلية  ووزارة المنامة  بلدية
اإلجراءات اتخاذ ويتم المخالفة، المركبات أصحاب

حيالها». القانونية
بلدية في النظافة  قسم رئيس أشــار جهته، ومن
متواصلة ستكون «الحملة أن إلى السلم علي المنامة
والفعاليات الـــورش بتنظيم المقبلة الــفــتــرة ــي  ف
ترحب «البلدية أن إلى الفتًا المختلفة»، التوعوية

إلــى لــالنــضــمــام بالبيئة المهتمين بــالــمــواطــنــيــن
النظافة». أمناء منظومة

فما  عامًا  18 يبلغ مواطن  «كل  أن السلم  وأوضح 
أجل مــن  بالعمل  ومعني بالموضوع مهتم  فـــوق،
والرغبة الــكــفــاءة نفسه فــي يجد وعــنــدمــا البيئة، 
االتصال النظافة، عليه أمناء إلى منظومة لالنضمام

بالبلدية».
حضور الطلب  صاحب من  يشترط  «كما وتابع 
بطاقة على  يحصل أن قبل كشرط خاصة محاضرة 

النظافة». أمناء برنامج في العضوية
و الشوارع في المهمالت رمي  غرامة أن إلى يشار
نوافذ من النفايات رمي العامة، واألماكن الشواطئ
أي أو الــشــارع في  السيجارة عقب  رمــي السيارات، 
 10 تبلغ للطرق العامة بالنظافة ــالل إخ فيه عمل
المباني هدم مخلفات  رمى من يعاقب فيما  دنانير،
مواد أي أو الحدائق، ومخلفات صناعات ومخلفات

50 إلى 100 دينار.  أخرى بغرامة تتراوح بين
خالطات عربات من األسمنت وتبلغ غرامة تسرب
الــمــواد  فــضــالت ــي رم ــة ــرام وغ ــاراً  ــن دي  50 األسمنت
ال  أن على أدنــى كحد دينار  100 الخطرة أو السامة

دينار. الـ300 تتجاوز

العامة الشوارع زوايا في المتكدسة األوساخ تبعثر )القطط المخرق : محمد تصوير ) العامة   مخلفاتها في الشوارع من تجارية تتخلص  محالت

المجالس» «مالية رؤساء يدعو «الوسطى»
الموازنة بشأن طارئ الجتماع

محرر الشئون المحلية الوسط - §

ــة ــن ــج ــل ال رئــــيــــس صـــــرح   ]
مجلس في والقانونية المالية
عدنان الوسطى المنطقة بلدي
إلى دعــوة ــه وج بــأنــه  المالكي، 
المالية الــلــجــان ـــاء رؤس جميع 
ــس ــال ــج ــم ال ـــة فــــي ـــي ـــون ـــان ـــق وال
ــاع ــم ــت الج ـــس، ـــم ـــخ الـــبـــلـــديـــة ال
المقبل األحــد يوم صباح طــارئ
المجالس مـــوازنـــات لمناقشة
وزارة قبل من تقليصها تم التي
والــــزراعــــة، ــات ــدي ــل ــب شــئــون ال
منه تعاني  الــذي  العجز بسبب
مليون   16 نحو إلى وصل والذي

دينار.
وزارة ــــي ــــك ــــال ــــم ال ـــــــــا  ودع
ــة ــب ــال ــط ــم ال ــــى ـــات» إل ـــدي ـــل ـــب «ال
على المترتبة المالية بحقوقها
الكهرباء فواتير  في المواطنين 
والـــمـــاء، ــاء ــرب ــه ــك ـــدى هــيــئــة ال ل
منذ  دينار مليون  17 تبلغ والتي 
وذلك  اآلن،  وحتى 2005 العام
وشح بالعجز ــذرع ــت ال مــن  بــدًال 

الموازنة.
بلدية بموازنة يتعلق وفيما
بــشــقــيــهــا ــة الـــوســـطـــى ــق ــط ــن ــم ال
والـــجـــهـــاز ـــدي ـــل ـــب الــمــجــلــس ال

«الوزارة المالكي: قال التنفيذي
ديــنــار،  ماليين  8 لنا خصصت
تــكــون أن ــا ــن ــراح ــت اق ـــان  ك فــيــمــا 
ولكن  دينار، مليون  12 الموازنة
الـــذي ــا فـــي االجـــتـــمـــاع ــأن ــاج ــف ت
في الماضي  ــاء ــع األرب ــوم ي عقد 
مدير برئاسة  البلديات وزارة 
والمالية البشرية الموارد إدارة
ــة ــوازن ــم ال أن الــــــذوادي، مــحــمــد 
هي الــوزارة قبل من المرصودة
وأضاف  فقط». دينار ماليين 8
خصص األول «الــبــاب المالكي 
يحتوي  وهو دينار  ألف  129 له
العاملة واأليــدي الــرواتــب على 
الشركات مع  والعقود والحوافز 
الموارد مدير بين وقــد ــرى، األخ
ــذا ه أن ــة ــدي ــل ــب ال فـــي  ــة  ــري ــش ــب ال
رواتب الموظفين ال يغطي المبلغ

طلبنا وكنا  ــي، ــاف اإلض والــوقــت
عضو  كــل لمساعدة موظفين  9
ألــف   44 مــبــلــغ ورصـــدنـــا  ــدي  ــل ب
الــذوادي ولكن لرواتبهم،  دينار
توظيف ــد ــوج ي ال ـــه أن ــا ــن ل ــن  ــي ب
األعــضــاء، لمساعدة  ألشــخــاص
األخرى البلدية المجالس فيما

االتجاه». هذا في قدمًا سارت
المرصودة «الموازنة أن وأكد
وهي ضعيفة، القمامة ألكياس
المئة،  فــي  80 بنسبة معدومة 
مشكلة ســـنـــواجـــه وبـــالـــتـــالـــي 
ـــارس/ م ــر ــه فــي ش ــرة جــــداً ــي ــب ك
يتحسن لم حال في المقبل آذار
ــات ــروع ــش م ـــاك ـــن الـــوضـــع، وه
الــوســطــى ــرة فــي الــمــنــطــقــة ــي ــث ك
إنجاز يتم ولن تجميدها سيتم
عيسى، مــديــنــة مــضــمــار ـــوى  س
ــرض ــت ــف ــم ال ومــــشــــروعــــات مــــن
إلى  حولت  2008 في إنجازها
رئيس ــن  ــي وب ــي».  ــال ــح ال ــام  ــع ال
المجلس أن الوسطى» «مالية
ــذي ــي ــف ــن ــت ال ـــن الـــجـــهـــاز طــلــب م
بشأن ومــقــتــرحــاتــه ــه  ــورات ــص ت
تــتــضــمــن أن عــلــى الــــمــــوازنــــة، 
بالمصروفات يتعلق مقترحًا
مع البلدية والــتــزامــات العامة 

الجهات». باقي

بال كهرباء واقف» «سوق في تجاريًا محًال 65 
علي الموسوي الوسط - §

نشب الذي الحريق تسبب ]
ســوق  ــي ف ــال تــجــاريــة ــح 3 م ــي ف
(اإلثنين) األول أمس يوم  واقــف
عن الكهربائي التيار انقطاع في
من  ألكثر تجاريًا، محًال 65 قرابة
غضب  أثار الذي األمر ساعة، 30
تعّطل إثر وذلك المحال، أصحاب

كامل. يوٍم ألكثر من أعمالهم
أحــد  ــب ــاح ص ـــال ـــى ذلــــك، ق  إل
عنها انــقــطــع ـــي ـــت ال الـــمـــحـــالت 
السيدفاضل الكهربائي التيار
انقطعت الكهرباء «إن الموسوي:
صباحًا،   10.30 الساعة منذ عّنا

مساء  6 من الساعة حتى واستمر
أن موضحًا  ــاء)»، ــالث ــث (ال ــس  أم
ألصحاب خسائر في تسبب ذلك
التي تلك وخــصــوصــًا الــمــحــال،
الغذائية. والمواد المثلجات تبيع
الكهرباء هيئة أّن الموسوي بّين
دون التيار بقطع  قــامــت  ــاء ــم وال
ــال ــح ــم ال أصــــحــــاب  ــر  ــط ــخ ت أن 
المدة تحدد حتى أو التجارية،
االنــقــطــاع، فيها سيستمر الــتــي 
باالتصال قاموا أنهم إلى مشيراً
أن وأخبروهم الكهرباء بطوارئ
(األربعاء)، اليوم سيعود التيار
إنهم إذ أمــــس،  ــاء ــس م ـــاد  ع لــكــنــه 

ــــروب غ ــــع ـــوا مـــحـــالـــهـــم م ـــق ـــل أغ
لموظفيهم وأجـــــازوا ــس، ــم ــش ال
وتــســاءل منازلهم. ــى إل ــودة  ــع ال
الذي سيعوضنا الموسوي: «من
تحّملناها ــي  ــت ال الــخــســائــر عــن 
فهل ــاء،  ــرب ــه ــك ال انــقــطــاع بسبب 
محًال  65 عن التيار يقطع أن يعقل
فكان  3 محال؟، في حريق بسبب
عنها التيار قطع المفترض مــن
يشار الجميع». عن وليس فقط
محال   3 في نشب  حريقًا  أّن  إلــى 
وتسبب واقف،  سوق في تجارية 
اآلالف بعشرات تقدر خسائر في

الدنانير. من

التفتيش «الصحة» بتكثيف مطالبًا

الفاسدة اللحوم قضية من التهوين يستنكر المحرق بلدي
المحرق بلدي مجلس - البسيتين §

المحرق  مجلس استنكر ]  
ــن ــوي ــه ــت ال الـــبـــلـــدي مــــحــــاوالت
ــدة ــاس ــف ــوم ال ــح ــل ــة ال ــي ــض مـــن ق
وتــــعــــامــــل شــــركــــة الـــبـــحـــريـــن
ــع م لـــلـــمـــواشـــي بـــاســـتـــعـــالء
الــقــصــابــيــن ــن ومـــع ــي ــن ــواط ــم ال
ــوم ــح ــل ال ــع ــط ق ــم ــه ــي ــأت الـــذيـــن ت
ويــرونــهــا ــدة بــاســتــمــرار ــاس ــف ال
على الــقــادرون وهم العين رأي 
ــة ــق ــري وط ــا ــه ــت ــي ــالح ــم ص ــي ــي ــق ت
تــجــارب ذلــك  ــي ف ولــهــم حفظها 

مديدة. وخبرة عدة
ــان ــي ب فـــي ــس ــل ــج ــم ـــــال ال وق
هــم الــقــصــابــيــن إن  أمـــــس  لــــه 
كشف فــي السبب كــانــوا الــذيــن 
نهاية في المشهورة الفضيحة
كشفوا عــنــدمــا الــمــاضــي  ــام  ــع ال
ــة ــورم ــت وم ـــدة ـــاس ـــن لـــحـــوم ف ع
ــو مــجــلــس الــمــحــرق ــض ــــام ع وق
بتفعيل الــمــقــلــة ــي ــل ع ــدي  ــل ــب ال
التي ــة ــادث ــح ال وهــي  الــقــضــيــة، 
وتدخل الحكومة اهتمام أثارت
ــات ــدي ــل ــب ال ــــر شــئــون ــا وزي ــه ــي ف
وأدت الصحة ووزارة والزراعة
إلــى الــنــهــايــة ــي هــذه الــجــهــود ف

الشركة. مخالفة
ــع ــب ت ـــس ـــل ـــج ـــم وأضـــــــــاف ال
نــســبــي ــن ــس ــح ـــول ت ـــص ــــك ح ذل
ــوم ــح ــل ــض نـــوعـــيـــات ال ــع ـــي ب ف
والبقر ــي ــرال ــت األس الــغــنــم مــثــل 
لم ــف ــألس ل ــن ــك ول األســتــرالــي، 
حليمة «وعادت اإلنجاز  يكتمل 

القديمة». عادتها إلى
ونصف الــطــن حــالــة ــي  ف أمــا 

التي الفاسدة اللحوم من الطن
الــصــحــة وزارة عــلــيــهــا ــت  ــع وق
مجلس عضو من بطلب مشكورة
ثم المقلة، علي البلدي المحرق
للمواشي البحرين شركة ادعت
فإننا لإلعدام، معدة  كانت أنها
الجوهرية النقطة نكرر أن بد ال
وهــو الــمــقــلــة- الــتــي صــرح بــهــا
بدايته من  للموضوع المتابع 
سأل حيث   - سنوات عدة  ومنذ 
هذه كانت  لو الحق: كل ومعه 
فلماذا ــدام ــإلع ل مــعــدة الــلــحــوم 
ــة ــالزم ال ــــــراءات لـــم تــتــخــذ اإلج
الصحة؟ وزارة إبــالغ وأهــمــهــا
الشركة أن  يثبت  مــا  هــنــاك هــل 
في واحــــداً إجــــراًء ــو ول ــذت  ــخ ات
هــذه إلعــــدام ــوم ــزع ــم ال سعيها 

الخطيرة؟ اللحوم
ــــــاذا عــن م ــــًا: ــــض ونــــســــأل أي
الــذيــن ــن ــي ــاب ــص ــق شــــهــــادات ال
فــي ــة ــج ــل ــث ــم الـــلـــحـــوم م ــه ــي ــأت ت
هل ويردونها؟  األحيان بعض
الــقــصــاب ـــأن ب ــرد الــمــســلــخ ــي س
أم مثلجة القطعة أن يعرف ال
خــبــرة أصـــحـــاب وبــعــضــهــم  ال، 
الزمن؟ من عقوداً  بلغت  طويلة
يعرف ال الــقــصــاب إن قلنا فلو 
فهل ــة) ــي ــرات ــب ــت ــخ ــم (ال األمـــــور 
ال أم مثلجة القطعة كون يجهل
فترة ينتظر تجعله ــة درج إلــى
لكي الثلج ــذوب ي حتى طويلة

قطعها؟ من يتمكن
ــل أج ــس مـــن ــل ــج ــم وطـــالـــب ال
ـــه ـــدأت ب ــــــذي ـــل ال ـــم ـــع ــــان ال ــــق إت
بــالــنــقــاط ــات الــمــخــتــصــة ــه ــج ال

: تية آل ا

البلدي المجلس يشد أوًال:
ويطلب العامة  النيابة يد  على
ــات ــه ــج ال تـــأخـــذ أن  ــس  ــل ــج ــم ال
عــيــن االعــتــبــار ـــي ــة ف ــق ــق ــح ــم ال
طــيــلــة ــــادات الـــقـــصـــابـــيـــن ــــه ش
تعاملهم من الماضية السنين
للمواشي، البحرين شركة مع
بـــشـــأن مــا ــة ــق ــي ــق ــح ــي ال ــص ــق وت
أكثر أن  مــن الــقــصــابــون يقوله 
تمريرها يتم الفاسدة اللحوم
األجانب. القصابين بعض إلى
الــجــهــات هـــــذه  ــل  ــض ــف ــت ت وأن 
ــه ــول ــق مـــا ي ـــأن ـــش ــي ب ــص ــق ــت ــال ب
ــة ــرك ــش ال أن مـــن الـــقـــصـــابـــون 
اللحم مــن قطع  تمرير  حــاولــت
عــلــى ـــد ـــاس ـــف الـــبـــاكـــســـتـــانـــي ال
اإلثنين ــوم ي الــمــنــامــة  قــصــابــي 
ــي  ــان ــث ال ـــون  ـــان ك يـــنـــايـــر/   26
رفـــضـــوا ـــا ـــدم ـــن الـــمـــاضـــي، وع
بيعها الشركة  حاولت تسلمها 

المحرق. قصابي على
الصحة وزارة نطالب ثانيًا:
ـــوم ـــح ـــل ال ـــف فــــحــــص ـــي ـــث ـــك ـــت ب
الــتــوزيــع ـــًا أثـــنـــاء ـــوص ـــص وخ
المباغتة ـــارات ـــزي ال وتــكــثــيــف 
وتــدويــر الميدانية ــارات ــزي وال
ــن. كــمــا ــي ــي ــح ــص ــن ال ــي ــرف ــش ــم ال
ــون ــك ت ــــأن نــطــالــب الــــــــوزارة ب
كما ولــيــس مفاجئة الـــزيـــارات 
اللحوم اكــتــشــاف ليلة حــصــل 
ــادر ــص م بــحــســب إذ الـــفـــاســـدة؛ 
من ورد اتصاًال أن أكدت خاصة
في مسئول إلــى الصحة  وزارة 
وذلك للمواشي البحرين شركة
وزارة من وفد قدوم بخصوص

المسلخ! لتفتيش الصحة

البحرين مشاركة مناقشة
الرشيدة» برامج «اإلدارة في

المدنية الخدمة ديوان - الجفير §

ديـــوان بمبنى ــاء) ــث ــل ــث (ال أمـــس ــاح  ــب ص تــمــت   ]
البحرين مملكة مشاركة  مناقشة  المدنية  الخدمة
مشروع ومنها الرشيدة اإلدارة مــبــادرة بــرامــج فــي 
في ــح ــوائ ــل وال الــقــوانــيــن لصياغة ــدرات  ــق ال تطوير 
العمل ورش مــن ــدد ع عقد وكــذلــك البحرين،  مملكة 
البحرين استضافة  إمكانية جانب إلــى ــدوات ــن وال
خالل الرشيدة اإلدارة لمبادرة الفنية اللجنة الجتماع
في ذلــك  جــاء  ـــوزاري، ال لالجتماع تمهيداً  العام  هــذا 
التعاون منظمة منسق و الديوان ممثلي بين اجتماع
اإلدارة مبادرة في كوند كارلوس والتنمية االقتصادي
يزور الذي العربية في الدول التنمية لخدمة الرشيدة

حاليًا. البالد
المنظمة دعــم سبل بحث االجتماع خــالل تم كما
التشريعات لتطوير المدنية الخدمة ديوان لجهود
في البشرية ــوارد  ــم ال بتنمية المتعلقة والــبــرامــج
وخــصــوصــًا الــبــحــريــن،  بمملكة الــمــدنــيــة  الــخــدمــة 
الــمــوارد إلدارات األداء ــرات ــؤش م تطوير مــجــال فــي 

قواعد تطوير وفي الحكومية الجهات في البشرية
لتشمل المدنية  الخدمة  لموظفي  الوظيفي  السلوك 
تخصصية بوظائف  المتعلقة  وتلك العامة  القواعد 
الرائدة التجارب  من االستفادة جانب إلى وتنفيذية
وتطوير إصالح مجال في المنظمة في للدول األعضاء

المدنية. الخدمة
ديوان الخدمة على دعم ممثلو الديوان وقد أكد هذا
التنمية لخدمة الرشيدة  المبادرة لبرامج  المدنية
منظمة وخبرات بجهود مشيدين العربية البالد في
تطوير برامج دعم في والتنمية االقتصادي التعاون
في المدنية الخدمة استفادة ديوان و المدنية الخدمة
تنظيم خالل من المتبادل التعلم طريق عن الشأن هذا

الطرفين. بين المشتركة واللقاءات الزيارات
لمملكة الفعالة بالمشاركة كوند أشاد جانبه ومن
 2005 العام الرشيدة منذ مبادرة اإلدارة في البحرين
بين منظمة والتعاون التواصل استمرار أهمية مؤكداً 
الخدمة ــــوان  ودي والتنمية ــادي ــص ــت االق ــاون  ــع ــت ال
الموارد تطوير منظومة مجال وخصوصًا في المدنية

المدنية. الخدمة في والنزاهة البشرية

على مقترح يصر المحرق البلدي
عضو لكل موظف تعيين

المحرق بلدي مجلس - البسيتين §

شئون وزارة  مطالبته على البلدي المحرق مجلس أصر  ]
أســوة بلدي عضو لكل موظف بتوظيف ــة ــزراع وال البلديات
طالب كما الــنــواب، مجلس  وهــو ـــر اآلخ المنتخب بالمجلس 
إثر على ــك وذل للمجلس، التنظيمي الهيكل بتطوير المجلس 
شئون وزير  من المجلس إلى وصلت المقترح لهذا رفض رسالة 
مجلس عضو طــالــب نفسه  ـــار اإلط ــي وف والـــزراعـــة. الــبــلــديــات 
ومتابعة تنسيق مكاتب بإنشاء الريس يوسف البلدي المحرق
عامة ــات  ــالق ع أخــصــائــي وبتخصيص ــدي، ــل ب مجلس  ــل  ك ــي  ف
بين ما  للفصل وذلك إعالمي  أخصائي مع جنب إلى جنبًا يعمل

إضافية. منهما قوة كل في ما يدفع المهمتين
البلديات ــر وزي مكتب من المرسلة الرسالة نص في ــاء وج
بأن  اإلحاطة «نود الماضي: الثاني كانون يناير/ 20 بتاريخ
التنظيمية الهياكل بدراسة قامت بــالــوزارة المختصة اإلدارة
كافية السر ألمانة الحالي العدد أن وتبين البلدية، للمجالس

البلدي». المجلس في العمل سير لحسن المطلوبة المهام ألداء
رئيس باسم موقعة برسالة البلدي المحرق مجلس ورد
المجلس «إن فيها: جاء المحميد عبدالناصر باإلنابة المجلس 
اجتماعه في الصادر قراراه على وبناًء هذا كتابنا بموجب البلدي
يؤكد الجاري شباط  1فبراير/ بتاريخ المنعقد (8) رقم العادي
البلدي، المحرق  لمجلس  التنظيمي الهيكل في  نقص وجود  على
بضرورة موقع مــن أكثر فــي للمطالبة  بالمجلس ــع دف مــا  ــو  وه
الموظفين أن حيث  فيه، الموجودة الكوادر وزيادة الهيكل  تطوير
مباشرة عالقة لها ليس  محددة وظيفة يؤدي منهم  كل الحاليين
عضو لكل ــد واح موظف توفير يستدعي ما األعــضــاء، بشئون 
اإلدارية بالمهام والقيام الدائرة أهالي طلبات لمتابعة األقل على
وملفاته ومواعيده وقته على تنظيم العضو تساعد التي والفنية
أكبر لتحقيق الرئيسية لمهامه التفرغ له ليتسنى ومراسالته
أسوة وذلك ومحافظته، دائرته ألهالي اإلنجازات من ممكن  قدر 

مجلس النواب». األخرى مثل المنتخبة بالمجالس
هذا على يؤكد البلدي المجلس  فإن «لــذا  الرسالة:  وتابعت 
يطالب كما  عضو، لكل إداري  موظف توفير  بــضــرورة المطلب
المجالس المقترحة إلى التنظيمية الهياكل بسرعة رفع المجلس

وإقرارها». لنا دراستها ليتسنى البلدية
بتشكيل الريس يوسف البلدي المحرق مجلس عضو وطالب
أن يجب أنــه مــؤكــداً بالمجلس خــاص ومتابعة تنسيق مكتب 
المكتب، رئيس هــم: موظفين  أربعة عن يقل  ال  ما على  يحتوي
للجهات ــاء ــض األع ــالت ــراس م بمتابعة مختص ثـــاٍن ومــوظــف 
وتوصيات يتابع قرارات ثالث وموظف والردود عليها، الخدمية
شئون يتابع رابع وموظف المستطاع، قدر وتفعيلها المجلس
التقارير ويعد والخارجية الداخلية للدورات وينسق األعضاء
مع بالتعاون المواطنين شــكــاوى ويتابع ـــرة  دائ لكل  الفنية 

واإلعالم. العامة أخصائي العالقات

أحمد بن خالد تزكية
الشعبي  الشعر لجمعية  رئيسًا

الشعبي الشعر الغربي–جمعية الرفاع §

الشعر جمعية  عقدت  ]
ــــس أم ـــــاء ـــــس الــــشــــعــــبــــي م
جمعيتها ــن) ــي ــن (االث األول 
 52 ــور ــض ــح ب ــة، ــي ــوم ــم ــع ال
قاموا   63 ــل أص مــن عــضــوًا
وتم عضوياتهم. بتجديد
ــة ــي ــزك ت ـــــالل االجــــتــــمــــاع خ
آل ــد ــم أح بـــن ــد  ــال خ ــخ  ــي ــش ال
ــة رئـــيـــســـًا لــلــجــمــعــيــة ــف ــي ــل خ
وكــذلــك ــن قــبــل األعــضــاء. م
اإلدارة ــس ــل ــج م انـــتـــخـــاب

ـــاز بــمــقــاعــده ف ــد، الــــذي ــدي ــج ال
مبارك الشاعر مــن: كل  الستة

المجيبل، سلمان الشاعر  ــري، ــدوس ال عبداهللا الشاعر العماري،
دعيج والشاعر الجودر، هنادي الشاعرة  سليمان، فواز الشاعر

. لبنعلي ا
للعامين والــمــالــي  ـــي األدب التقريرين الجمعية  واســتــعــرضــت 
الشاعر السابق اإلدارة مجلس عضو  قرأ حيث .2008 –  2007
فيه جــاء ــذي  ال  ،2007 للعام ــي األدب التقرير األنــصــاري إبراهيم
القديم المقر استبدال على خليفة آل أحمد بن خالد الشيخ «وافــق
مضيفًا الجمعية». عمر من الحالية والمرحلة يتناسب جديد بآخر
أثاثه وتجديد وترميمه صيانته تمت قد للجمعية الجديد المقر أن
سكرتير ــب رات بند توفير تــم كما الملكي، الــديــوان مــع بالتعاون 
تال راتبه. يتحمل الذي الملكي  الديوان قبل من  انتدب الذي للجمعية
مجلس  عضو قبل من  2007 للعام المالي للتقرير استعراض ذلك
مجلس اإلدارة أن فيه جاء الذي خلف، محمد الشاعر اإلدارة السابق
أقفل  والذي دينار ألف  50 نحو الجمعية  حساب  وفي اإلدارة  تسلم
أشار  حيث دينار. ألف  55 نحو إلى تصل  بموازنة العام نهاية  في
ومطابقتها  إعدادها تم  2007 للعام الجمعية حسابات أن إلى خلف
الملكي بالديوان المالية الشئون إدارة إلى سلمت ثم الجمعية، في
الشئون إدارة من شهادة بدورة  الديوان سلم  حيث مراجعتها، لتتم

الشيكات. ودفاتر الكشوفات مع الموازنة بتطابق تفيد المالية

المالكي آل خليفةعدنان بن أحمد الشيخ خالد


