
Wednesday 29 June 2011, Issue No. 32177العدد 3217  األربعاء 29 يونيو 2011 الموافق 27 رجب 1432هـ news@alwasatnews.com

دعت النساء للمشاركة بقوة في االنتخابات التكميلية المقبلة... العضو البلدي فاطمة سلمان:

1500 شخص من مختلف الجنسيات هّبوا لحماية المحرق أثناء األحداث
سلمان  فاطمة  المحرق  بلدي  مجلس  عضو  أفــادت   [
لهم  ــان  ك الــمــحــرق  محافظة  فــي  والمقيمين  ــي  ــال األه أن 
منذ  البحرين  شهدتها  التي  ــة  األزم خــال  الفاعل  ــدور  ال
عمدت  أنــهــا  ــى  إل وأشـــارت   ،2011 شــبــاط   / فــبــرايــر   14
جنسيات  مــن  شخص   1500 يــقــارب  مــا  استقطاب  ــى  إل
وقد  ويمنيين،  وباكستانيين  بحرينيين  مــن  مختلفة 
تحتج  لم  إذ  المحرق،  محافظة  حماية  في  جميعًا  شاركوا 

الشرطة. رجال  وجود  إلى  المحافظة 
األول  أمس  مساء  أقيمت  ندوة  خال  سلمان  وتحدثت 
األعلى  بالمجلس   )2011 حزيران  يونيو/   27 )اإلثنين 
في  الــبــحــريــنــيــة  الــمــرأة  ــة  ــرب ــج »ت ــوان  ــن ع تــحــت  ــرأة  ــم ــل ل
التطوعي  العمل  في  انخراطها  عن   »2010 انتخابات 
بيئة  وسط  عاشت  أنها  إلى  مشيرة  عامًا،   17 من  أكثر  منذ 

لها. األول  المساند  والدتها  وكانت  فقيرة 
البحرينية  ــرأة  ــم ال مــشــاركــة  ـــرورة  ض عــلــى  ـــددت  وش
 24 ( ــي  ف إقــامــتــهــا  الــمــزمــع  التكميلية  ــات  ــاب ــخ ــت االن ــي  ف
تعني  ال  المشاركة  أن  وبينت   ،)2011 آب  أغسطس/ 

مؤشرا  يعطي  ذلك  أن  إال  االنتخابات،  في  الفوز  ضــرورة 
ممارسة  على  قــادرة  البحرينية  المرأة  أن  على  إيجابيا 

الرجل. بجانب  واالجتماعي  السياسي  العمل 
البلدية  االنتخابات  في  مشاركتها  أن  سلمان  وأضافت 
صدمة،  لها  تشكل  لم  فيها  وخسارتها   2006 العام  في 
خليط  عــلــى  وتــحــتــوي  مغلقة  ــا  ــه ــرت دائ أن  اعــتــبــار  عــلــى 
انتخابات  تجربة  أن  وتابعت  إسامية،  جمعيات  مــن 
في  قــوة  بكل  للخوض  وقناعة  حافزا  لها  شكلت   2006

 .2010 العام  في  أجريت  التي  البلدية  االنتخابات 
لجالة  ــي  ــاح اإلص الــمــشــروع  »بــعــد  سلمان:  وقــالــت 
عن  والبحث  التطوعي  العمل  في  االستمرار  حاولت  الملك 
المواطنين  لمساعدة  الخدمة  هذه  لصقل  المثلى  اآللية 
في  مكثت  وقد  االنتخابي،  المعترك  في  الدخول  خال  من 
 2002 العام  في  البلدية  المجالس  تجربة  على  االطاع 

.»2006 انتخابات  في  الدخول  إثرها  على  وقررت 
جمعية  مع  التطوعي  عملها  أن  إلــى  سلمان  ــارت  وأش
والمواظبة  الناس  حب  اكسبها  البحريني  األحمر  الهال 

تفرقة  دون  من  الموجودة  اإلمكانات  بكل  مساعدتهم  على 
اإلنسانية. مساعدة  هو  التطوعي  العمل  إن  إذ  بينهم، 

ــى صــدري  ــل ــة الــنــاس وســـامـــًا ع ــق ــت »كــانــت ث ــع ــاب وت
ــاالت«،  ــج ــم ال شــتــى  ــي  ف لخدمتهم  الــمــســئــولــيــة  حملني 
هي  أمثلها  الــتــي  االنــتــخــابــيــة  »الــدائــرة  أن  ــى  إل مــشــيــرة 
هناك  ــان  وك البحريني،  المجتمع  مــن  مزيج  عــن  عــبــارة 
للمشاركة  مساعدتي  على  دأب  من  المحرق  رجــاالت  من 
ولكن  الكثير  قاسيت  ــد  وق االنــتــخــابــات،  فــي  والتنافس 
ــات بــحــلــوهــا  ــاب ــخ ــت ــة االن ــرب ــج ــت ت ــض ـــك خ ـــم ذل ــى رغ ــل ع

. » ها مر و
ــة مــع  ــب ــي ـــات ط ـــاق ـــت ع ـــون ـــا ك ـــه وأفـــــــادت ســلــمــان أن
المجتمع  ومؤسسات  الخدمية  الحكومية  المؤسسات 
هذه  إلى  يحتاج  البلدي  العمل  أن  اعتبار  على  المدني، 
ووزارة  ــاء  ــم وال الــكــهــربــاء  كهيئة  الــمــهــمــة  الــمــؤســســات 
المواطنين،  لمشكات  الحلول  وضع  أجل  من  اإلسكان، 
بشكل  لصيقة  الــرســمــيــة  الــجــهــات  هــذه  أن  ــًا  ــوص ــص وخ
اليومية. وحياتهم  وهمومهم  الناس  باحتياجات  مباشر 

§ المنامة - هيئة الكهرباء والماء

ميرزا  علي  عبدالحسين  الــطــاقــة  وزيـــر  ــن  دش  [
 ،)2011 حزيران  يونيو/   28( الثلثاء  أمس  صباح 
 one( والماء  الكهرباء  لهيئة  الشامل  الخدمات  مركز 
الواقع  التجاري  كونتري  مجمع  في   ،)stop shop

على شارع البديع. 
ــة إلـــى شـــرح مــفــصــل عن  ــاق ــط ــــر ال ــع وزي ــم ــت واس
نائب  من  المركز  هذا  خال  من  ستقدم  التي  الخدمات 
الشيخ  والمالية  اإلدارية  للشئون  التنفيذي  الرئيس 
يشمله  عما  تحدث  الذي  خليفة،  آل  إبراهيم  بن  نواف 
المراجعين  جميع  احتياجات  تلبي  أقسام  من  المركز 
والــمــاء  الكهرباء  هيئة  تقدمها  الــتــي  الــخــدمــات  مــن 
والجهد،  للوقت  وتوفيرا  المشتركين  على  تسهيًا 
العاشرة  من  سيتواصل  بالمركز  العمل  أن  موضحًا 
الفرصة  إلتاحة  وذلك  مساًء،  السادسة  إلى  صباحًا 

أمام المراجعين إلنهاء مراجعاتهم وطلباتهم.
ــذا  ه إن  ــة  ــاق ــط ال وزيــــر  قــــال  ــة  ــب ــاس ــن ــم ال ـــذه  ـــه وب
المشتركين  على  التسهيل  فــي  سيسهم  الــمــشــروع 
وقطع  بتوصيل  المتعلقة  ـــراءات  اإلج جميع  إلنهاء 
وتقديم  الفواتير،  ــع  ودف ــاء،  ــم وال الكهرباء  خدمتي 
الطلبات الجديدة لتوصيل الكهرباء والماء وخدمات 
المهندسين  من  بعدد  المركز  سيزود  إذ  المشتركين، 
المشتركين  استفسارات  على  بالرد  سيقومون  الذين 
من  ذاتـــه  الــمــكــان  فــي  المناسبة  النصيحة  وتــقــديــم 

العاشرة صباحًا إلى السادسة مساًء.

المركز  فــي  سيجد  العميل  »ان  ــر  ــوزي ال ـــاف  وأض
سقف  تــحــت  إلــيــهــا  يــحــتــاج  ــي  ــت ال ــات  ــدم ــخ ال جميع 
ــور  األم لتسهيل  الهيئة  إلــيــه  تــهــدف  مــا  ــو  وه ـــد،  واح
أن  ــى  إل ــًا  ــت الف لــلــوقــت«،  ــراً  ــي ــوف وت المشتركين  على 
إنشاء  على  القريب  المستقبل  فــي  ستعمل  الهيئة 
البحرين،  مناطق  مــن  ــدد  ع فــي  الــمــراكــز  مــن  الــمــزيــد 
التي  الــمــهــمــة  الــتــجــاريــة  الــمــجــمــعــات  ــي  ف ــام  ــق ــت وس
مستمرة،  ــورة  ــص وب بكثافة  الــمــواطــنــون  يــرتــادهــا 
وستحدد ساعات العمل بحسب عمل تلك المجمعات 

التجارية.
وأوضح وزير الطاقة أن مركز الخدمة الشاملة في 
الواقعة  القرى  من  كبيراً  عددا  سيخدم  البديع  شارع 

في تلك المنطقة المتميزة بالكثافة السكانية.
األهداف  من  عدد  تحقيق  في  أمله  عن  ميرزا  وأعرب 
توفير  بينها  من  التي  المشروع،  هــذا  من  اإليجابية 
المعمول  العمل  إجراءات  وتقصير  المبذولة،  الجهود 
التعامل  ذات  اإلدارات  حصر  ــال  خ مــن  حــالــيــًا  بها 
وخصوصًا  واحــد،  مكان  في  الجمهور  مع  المباشر 
المشتركين  لخدمات  الجديد  النظام  تطبيق  بعد 
الذي يربط إجراءات العمل في هذه اإلدارات في نظام 

موحد. 
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  التدشين  حفل  حضر 
الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي ونواب الرئيس 
ــس الــتــنــفــيــذي لــمــصــرف الــســام  ــي ــرئ الــتــنــفــيــذي وال
وعدد  شاهين  خالد  المصرف  ومستشار  تقي  يوسف 

من المديرين والمسئولين في الهيئة.

تدشين مركز خدمات »الكهرباء والماء« بمجمع »الكونتري«

فاطمة سلمان: المشاركة ال تعني ضرورة الفوز في االنتخاباتجانب من الحضور النسائي خالل الندوة 

وزير الطاقة مفتتحًا المركز

حطاب: »البلديات« توافق 
على موازنة بلدية المنطقة الوسطى

§ سند - مجلس بلدي الوسطى 

بلدي  مــجــلــس  ــس  ــي رئ ـــال  ق  [
ــرزاق  ــدال ــب ع ــى  ــط ــوس ال المنطقة 
البلديات  شئون  وزير  إن  اب،  حطَّ
جمعة  ــي  ــران ــم ــع ال ــط  ــي ــط ــخ ــت وال
بلدية  موازنة  على  وافق  الكعبي، 
التشغيلية  الــوســطــى  المنطقة 
ألــف  و100  مــايــيــن   9 الــبــالــغــة 
جمع  ــاء  ــق ل خـــال  ــــك  وذل ـــار،  ـــن دي
ــــــر بــــرئــــيــــس الــمــجــلــس  ــــــوزي ال
عامر  خالد  العضوين  وبحضور 

وأحمد األنصاري.
وزيــر  أن  ـــى  إل ــاب  حــطَّ ــــار  وأش
بتنفيذ  اللقاء  خال  وعد  البلديات 
المجلس  رفــعــهــا  ــي  ــت ال الــقــائــمــة 
تنمية  بمشروع  المتعلقة  البلدي 
برفع  وعـــد  كــمــا  والـــقـــرى،  ــدن  ــم ال
وقت  أســرع  في  الجديدة  القائمة 
فاتحة  سيكون  الــذي  األمــر  ممكن 
ــى أهـــالـــي الــمــنــطــقــة من  ــل ــر ع ــي خ

أصحاب طلبات المشروع.
ـــدي  ـــاع ـــس وفــــيــــمــــا يــــخــــص م
ـــاء الــــذي كــــان الــمــجــلــس  ـــض األع
حطاب  أوضح  بتوظيفهم،  طالب 
أن الوزير قال إن الوزارة  ستنسق 
مع ديوان الخدمة المدنية لوضع 
موافاة  وستتم  التوظيف،  آليات 

المجلس في حينه.
مصر  المجلس  أن  إلــى  ولــفــت 

يعين  أنه  باعتبار  األمــر  هذا  على 
خدمة  على  المنتخبين  األعضاء 
الوجه  على  وناخبيهم  دوائــرهــم 
خدمات  تقديم  من  يمكنهم  ــذي  ال
ــت  ــوق ـــر عــلــيــهــم ال ـــوف ـــل، وي ـــض أف
صالح  على  ينعكس  بما  والجهد 

المواطنين.
ــب آخــــر، أفــــاد رئــيــس  ــان مــن ج
على  ـــاق  ـــف االت تـــم  أنـــه  الــمــجــلــس 
وفقًا  الــحــدائــق  ــن  م حــزمــة  تنفيذ 
المتعلقة  ــات  ــب ــل ــط ال لــتــصــنــيــف 
ستنفذها  حدائق  هناك  إن  إذ  بها، 
ــن  ـــــــــــوزارة وأخــــــــرى تـــنـــشـــأ م ال
ببلدية  الــتــنــفــيــذي  ــاز  ــه ــج ال قــبــل 
وعد  الكعبي  أن  مبينًا  الوسطى، 
المرحلة  في  المنطقة  تشهد  بــأن 
هذا  فــي  ملحوظًا  تــطــوراً  المقبلة 
الحدائق  مجال  في  سواًء  الجانب 
تجميل  وكــذلــك  ــات  ــزه ــن ــت ــم ال أو 
والميادين  الشعبية  الــســاحــات 

العامة. 

وزير األشغال يتفقد احتياجات عراد اليوم

غلق مسارات من شارع الملك فيصل على مراحل
§ المنامة - وزارة األشغال

] أعلنت إدارة العاقات العامة واإلعام 
بالوزارة  الطرق  شئون  أن  األشغال  بوزارة 
للمرور  ــة  ــام ــع ال اإلدارة  ــع  م وبالتنسيق 
تنفيذ  ــال  ــم أع ســتــبــدأ  ــة،  ــي ــل ــداخ ال بـــــوزارة 

الملك  شارع  وتوسعة  المنامة  شمال  جسر 
المسارات  بعض  غلق  يستدعي  ما  فيصل، 

من شارع الملك فيصل على مراحل.
وبينت أن المرحلة األولى تتمثل في غلق 
في  فيصل  الملك  ــارع  ش من  األيمن  المسار 
بالقرب   1701 طريق  بين  المحصور  الجزء 

وشــارع  الدبلوماسية  المنطقة  مدخل  من 
والمرحلة  شــرقــا،  المتجه  للمرور  الفاتح 
من  األيسر  المسار  غلق  في  تتمثل  الثانية 
مع  تقاطعه  من  بالقرب  فيصل  الملك  شارع 
الفاروق  تقاطع  كوبري  إلى  الفرضة  شارع 

للمرور المتجه غربا.

الموقعين  في  العمل  سيتم  أنــه  ــرت  وذك
الموافق  الجمعة  يوم  من  ابتداًء  المذكورين 
ــد،  واح شهر  لمدة   2011 تموز  يوليو/   1
االلتزام  والمقيمين  المواطنين  من  راجية 
سامة  عــلــى  حــفــاظــا  ــة  ــروري ــم ال بــالــقــواعــد 

الجميع.

§ البسيتين - مجلس المحرق البلدي

المقلة،  علي  المحرق  بلدي  مجلس  رئيس  نائب  قال   [
عراد  لمنطقة  بزيارة  سيقوم  خلف  عصام  األشغال  وزير  إن 
للقائه   ،)2011 حزيران  يونيو/   29( األربعاء  اليوم  مساء 
سمو  الــوزراء  رئيس  توجيهات  على  بناًء  المنطقة،  وأهالي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
بشأن  التباحث  ــارة  ــزي ال ــال  خ سيتم  ــه  أن المقلة  وذكــر 
في  المشاركة  ــى  إل ــي  ــال األه ــًا  ــي داع ـــراد،  ع تطوير  ــات  ــوي أول
رئيس  على  مثنيًا  المناطق،  جميع  تشمل  الــتــي  ــارة  ــزي ال
كونها  عراد  بمنطقة  العناية  ضرورة  إلى  لفت  الذي  الــوزراء 
من أقدم مناطق المحرق التي سكنها السكان وعمروها وهم 
التباحث  »سيتم  وأضاف  البحرين.  رجال  خيرة  من  اليوم 

في  المحرق  تنتظرها  التي  المشروعات  أكبر  ــد  أح بشأن 
الفترة المقبلة، وهي إنشاء شارع 47 الممتد من شارع حاتم 
المؤمل  والجسر  شــمــااًل،  بوماهر  حالة  إلــى  شرقًا  الطائي 
وحالة  عراد  بين  يربط  الذي  ذاته  الشارع  من  ممتداً  إنشاؤه 
بوماهر«.  ولفت المقلة إلى أن هذا التطوير الجذري سيكون 
االخــتــنــاقــات  ويــخــفــف  المنطقة  ســيــخــدم  إذ  جــــداً،  حــيــويــًا 
المجمعات  ويــغــذي  عـــراد،  ــارع  ش على  اليومية  الــمــروريــة 

الكبيرة في عراد والحد ويخدم أهالي المحرق عمومًا.
عراد  في  ميدانية  جولة  على  سيشتمل  اللقاء  أن  وبين 
سيتم  إذ  والسلطة،  النعيم  وحالتي  عــراد  وقرية  الجديدة 
التي  التحتية  البنية  من  المنطقة  احتياجات  على  االطــاع 

تشمل الطرق ومصارف مياه األمطار والصرف الصحي.
شارع  تطوير  أيضًا  االحتياجات  هــذه  ــرز  أب »مــن  وتابع 

مناقصة  أن  الشهر  هذا  سابق  وقت  في  الوزير  أعلن  إذ   ،46
كما  العام،  هذا  عامة  مناقصة  في  ستطرح  الشارع  مشروع 

ستتم متابعة شارع 44 الذي بدأت الوزارة في تطويره«.
عراد  قرية  تطوير  الــوزيــر  من  سيطلب  أنــه  المقلة  ــر  وذك
و245،  و244   243 مجمعات  وتطوير  الثانية(  )المرحلة 
الجنوبية،  الجهة  من   244 لمجمع  جديد  مخرج  وإنــشــاء 
مجمعي  في  اإلسكان  بيوت  طرق  وتبليط  رصف  واستكمال 
240 و244، وتطوير شارع 49 والطرق المتفرعة منه وهي 
الصحي  الصرف  وإنشاء  الطرق  ورصــف  و4038،   4037
بمجمع  الــطــرف  ــف  ورص  ،241 بمجمع   4135 طريق  فــي 
السيارات  مواقف  وتطوير  مجاري،  شبكة  وإنشاء   ،246
لطريق  ومخرج  مدخل  وإنشاء  الخطاب،  بن  عمر  جامع  في 

4334 وطريق 4338 بمجمع 243 )المنطقة الصناعية(.
اب حطَّ عبدالرزاق 

بوعنق ينتقد قرار حظر العمارات 
في المناطق القديمة بالمحرق

§ البسيتين - مجلس بلدي المحرق

خالد  الرابعة  الدائرة  ممثل  المحرق  بلدي  مجلس  عضو  أعــرب   [
في  الــعــمــارات  بناء  تراخيص  حظر  ــرار  ق مــن  استغرابه  عــن  بوعنق، 
السابق،  االجتماع  في  المجلس  عليه  صوت  الــذي  القديمة  المناطق 
أجل  مــن  لألعضاء  داخلية  مــذكــرة  وجهت  المجلس  رئــاســة  أن  مبينًا 
رفع  بتأييد  صوتوا  الذين  الفنية  للجنة  حولت  ذلك  وبعد  الحظر،  رفع 
رفع  لعدم  ــوت  ص االعــتــيــادي  اجتماعه  فــي  المجلس  أن  غير  الحظر، 

الحظر؟!
ذلك  وبعد  رأي  لهم  كان  الذين  الفنية  اللجنة  أعضاء  بوعنق  وانتقد 
مذكرة  ترسل  ولماذا  واحد؟  رأي  على  يبقون  ال  »لماذا  متسائًا  آخر،  رأي 
من  تصوت  وبعدها  الموضوع،  وإثــارة  الحظر  رفع  أجل  من  لألعضاء 

فهم؟«. عدم  أم  اإلدارة  في  تخبط  هذا  فهل  عليه  اإلبقاء  أجل 
في  قائمة  المباني  إن  إذ  منطقي،  غير  »الحظر  أن  إلى  بوعنق  وأشار 
األمتار؟!  على  الحظر  فهل  فقط  واحــد  بمتر  وتعمل  القديمة  المناطق 
قائمة،  والمباني  المباني  على  الحظر  مسمى  المجلس  يطلق  وكيف 
الذي  الحظر  هو  فهل  واحد  وبمتر  المباني  يشيد  فالكل  كذلك  كان  وإن 

ذلك؟«. من  المجلس  يبتغيه 
أن  المفترض  من  الحظر  يشملها  التي  القديمة  المنطقة  »إن  وأضاف 
على  الحصول  أجل  من  العمراني  التخطيط  إدارة  في  للدراسة  ترفع 
رفع  تم  أنــه  اســم  مجرد  فقط  وليس  للمواطنين،  ومناسب  جــذري  حل 

الحظر«.
ــه من  ــراب ــغ ــت ــن أبــــدى اس ــي ـــه ح ــرق« أن ــح ــم وذكــــر مــمــثــل »رابـــعـــة ال
تطل  المباني  أن  المجلس  رئاسة  قالت  الحظر،  رفع  لتجديد  التوصية 
في  والمبكي  المضحك  األمر  وهذا  لها  المجاورة  القديمة  المنازل  على 
تكشف  وهــي  ــد،  واح بمتر  وتعمل  قائمة  المباني  إن  إذ  نفسه،  الوقت 
حتى  أو  مترين  أو  بمتر  كانت  إن  فرق  هنالك  سيكون  وهل  أصًا  المنازل 
أجل  من  سابقة  توصية  رفــع  السابق  المجلس  أن  كما  أمتار؟  عشرة 
على  )كركري(  ساتر  وضع  وهي  الوزير  عليها  ــق  وواف المشكلة  هذه 
 15 بتاريخ  األحد  يوم  المحلية  الصحف  في  تصريح  وهناك  النوافذ، 
المحرق  في  البنايات  إلزام  المحميد:   « بعنوان   2010 آب  أغسطس/ 
إلى  المجلس  رئيس  فيه  أشار  نوافذها«،  على  )كركري(  ساتر  بوضع 
ياقي  أن  شأنه  من  المجلس  توصية  على  البلديات  وزارة  موافقة  أن 
الذين  القديمة  المناطق  قاطني  والسيما  األهالي،  لدى  كبيراً  ترحيبًا 
والبنايات  العمارات  بعض  من  عليهم  الواقع  الضرر  من  كثيراً  اشتكوا 
وأصبحت  منها،  أسفل  المنخفضة  البيوت  عورة  تكشف  التي  المرتفعة 

والعائات«. األسر  أرباب  لقلق  مصدراً 


