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الوزارة صرفت 53 % من إجمالي الموازنة بمقابل مشروعات متعطلة بال موازنات

»بلدي العاصمة«: »البلديات« ُتخفي معلومات عن مصير نصف موازنة مشروعاتها
§الوسط - صادق الحلواجي

] قال رئيس مجلس بلدي العاصمة 
مجيد ميالد إن »وزارة شئون البلديات 
معلومات  تخفي  العمراني  والتخطيط 
الموازنة  نصف  نحو  مصير  عن 
في  البلدية  للمشروعات  المخصصة 

مختلف المحافظات«.
شئون  »وزيــر  أن  ميالد  وأضــاف 
للجنة  صرح  الكعبي  جمعة  البلديات 
الوزارة  أن  النواب  بمجلس  المالية 
إجمالي  من  المئة  في   53 صرفت 
 47 والمتبقي  المشروعات،  موازنة 
أوجه  عن  يفصح  لم  لكن  المئة،  في 
صرف ما تبقى منها، في المقابل تعطل 
المجالس  تعول  مهمة  مشروعات 
البلدية الخمسة على الدفع بها، ثم إنه 
الوزارة بتمويل  المانع من أال تقوم  ما 

مشروعات معطلة«.
وأوضح رئيس المجلس على خلفية 
اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة 
بمدير إدارة األمالك والمنتزهات ببلدي 
قسم  ورئيس  الدالل،  زهير  العاصمة 
وزير  بمكتب  والمتابعة  التنسيق 
السلم   عبدالمطلب  البلديات  شئون 
المدرجة  المجلس  مشروعات  لمناقشة 
 ،2014  -  2011 لألعوام  خطتها  ضمن 
المشروعات  موازنة  من  يتبقى  »ما  أن 
الدولة, ويجب  إلى خزينة  ُيسترجع  ال 
المشروعات  بتنفيذ  ــوزارة  ال إلــزام 
التفصيلي  التصميم  بإعداد  والقيام 
المناقصة  إعداد  جانب  إلى  والهيكلي، 
المطلوبة  المعلومات  توفير  شريطة 

والعقود من البلدية«.
»اعتماد  ضرورة  على  ميالد  وأكد 

المشروعات  البلدية في جميع  إشراف 
التي  التصاميم  ومنها  ستنفذ  التي 
وكذلك  البلدية،  جهة  مــن  تكون 
وزارة  بها  تقوم  التي  المشروعات 
»مشروعات  أن  إلى  مشيراً  البلديات«، 
مقيدة  مازالت  العاصمة  محافظة 
بسبب تعطل االستمالكات، حيث سبق 
لوزارة  المجلس  قرارات  رفعت  وأن 

االستمالك،  أجل  من  البلديات  شئون 
سيارات  مواقف  لصالح  وخصوصاً 
الفصل  من  المجلس  أقرها  التي 

التشريعي السابق«.
وأفاد رئيس المجلس بأن »المجلس 
رفع خطته لوزارة شئون البلديات منذ 
التشريعي  للفصل  األول  الدور  بداية 
قرار  على  الوزير  رد  وجاء  الحالي، 

المجلس  مع  سيتابع  بأنه  المجلس 
الخطة لكن لم يَر األخير إال المراسالت. 
الدوائر  بعض  أن  ذلك  إلى  وأضيف 
الخدمية األخرى وبالخصوص وزارتي 
اإلسكان والتربية والتعليم إضافة إلى 
هيئة الكهرباء والماء ال تبدي أي تعاون 
المراسالت  رغم  البلدي  المجلس  مع 
إضافة  إرسالها.  يتم  التي  والتذكيرات 

الوزير راسل هذه  إلى ذلك، فإن مكتب 
مشروعات  حول  رؤيتها  ألخذ  الدوائر 
مشروعات  من  يخصها  فيما  المجلس 
إال أنها لم تستجب للوزارة أيضاً حتى 

اآلن«.
لجنة  رئيس  استعرض  جهته،  ومن 
فاضل  العامة  والمرافق  الخدمات 
البلدية  المشروعات  بعض  القيدوم 

وأفاد  الموازنات،  بسبب  المتعطلة 
قرية  بتطوير  المسمى  »المشروع  بأن 
ألسباب  الموازنة  تأخر  بسبب  متعطل 
تتعلق باالستمالكات وغيرها منذ أكثر 
من عامين، وإذا لم توفر الوزارة مبالغ 
مبالغ  حتى  فإن  االستمالك  لعملية 
المارشال الخليجي لن تمول االستمالك 
أن  يعني  ما  معلوم،  هو  ما  بحسب 

المشروع سيتعطل أكثر«.
توجد  »ال  أنــه  القيدوم  ــاف  وأض
طوال  متكاملة  بلدية  مشروعات 
بسبب  و2012  و2011   2010 األعوام 
عدم وجود الموازنات للمشروعات إلى 
الخدمية  الدوائر  استجابة  عدم  جانب 
بأن  مستدركاً  وتعاونها«،  األخــرى 
مشروع  الحضرية  التنمية  »مشروع 
متعطل أيضاً وإن ينفذ بصورة ضيقة 
في مختلف المناطق، فهو يتعثر بسبب 
الموازنات على صعيد مختلف الدوائر 
ضرورة  بسبب  وذلك  العالقة،  ذات 
االستمالكات وتوفير بنى تحتية الزمة 

لتنفيذ المشروع«.
وأشار رئيس لجنة الخدمات إلى أن 
أيضاً تطوير  الوزارة  »من ضمن خطة 
الحديقة المائية، لكن هذا المشروع بدا 
معطاًل بسبب الموازنات أيضاً، وسيتم 
المارشال  مبالغ  من  تمويله  اآلن 
الوزير  تصريح  بحسب  الخليجي 
ضمن الدفعة الثانية من مبالغ الدعم«.

عضو  تساءل  آخــر،  سياق  وفي 
عن  الدوسري  غازي  األولى  الدائرة 
السيارات  مواقف  مشروع  تأخر  سبب 
سبب  عن  تساءل  كما  األدوار،  المتعدد 

طول مدة االنتهاء من حديقة الباورة.

مدير األمالك والمنتزهات ورئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب وزير شئون البلديات في اجتماعهم مع مجلس بلدي العاصمة

الحمر: إعادة تأهيل الطرق الداخلية 
بمجمع 812 بمدينة عيسى

§سند - مجلس بلدي الوسطى
المجلس  عضو  أكــد   [
الوسطى  بالمنطقة  البلدي 
ممثل الدائرة الرابعة، غازي 
تأهيل  إعــادة  بدء  الحمر، 
الطرق الداخلية لمجمع 812 
بمدينة عيسى، من قبل إدارة 

الطرق بوزارة األشغال.
تأهيل  إعادة  »إن  وقال: 
برنامج  ضمن  يأتي  الطرق 
وزارة  ــه  أعــدت متكامل 
األشغال ضمن حزمة تنفذها 
الوسطى  المنطقة  دوائر  في 
تصل  إجمالية  بكلفة  التسع 
ضمن  دينار  ألف   820 إلى 
التحتية،  البنية  تطوير 
الطرق  إدارة  تعكف  التي 
في  تنفيذها  على  بالوزارة 

الوقت الحالي«.
وأضاف: »إن خطة تطوير 
الطرق تشمل تسوية الطرق 
رصفها  إعــادة  خــالل  من 
الجديدة،  األسفلت  بطبقة 
حيث سيتم تعديل استوائية 
تجمع  لمنع  الشوارع  سطح 

تبليط  ــادة  إع مع  المياه 
األحمر  بالطوب  األرصفة 
الالزمة  الصباغة  وأعمال 
المرورية  العالمات  ووضع 
أنه  إلى  الفتاً  الضرورية«، 
على  المشروع  ترسية  تمت 
البحرين  محركات  شركة 

للمقاوالت.
أهالي  الحمر  ـــا  ودع

خاٍص،  بشكل   812 مجمع 
عموماً،  المنطقة  وأهالي 
المقاول  مع  التعاون  إلى 
وفقاً  المشروع،  ومهندسي 
العمل  مصلحة  تقتضي  لما 
الوقت  في  حاثاً  والمنطقة، 
الحيطة  ــذ  أخ ــى  إل ذاتــه 
التحويالت  عند  والحذر 
بالقواعد  وااللتزام  والعبور 

المرورية  ــــادات  واإلرش
والتعاون في إفساح الطريق 

لآلخرين.
وزارة  تعاون  ثمَّن  كما 
األشغال مع المجلس البلدي 
الطلبات  مع  وتجاوبها 
المرفوعة ممثلة في وزيرها 
الوزارة  عصام خلف وطاقم 

ومهندسي إدارة الطرق.

الجودر يبحث احتياجات »الشمالية« 
من المنشآت الرياضية والشبابية

§ضاحية السيف - المؤسسة 
العامة للشباب والرياضة

] بحث رئيس المؤسسة 
والرياضة،  للشباب  العامة 
ــودر،  ــج ال محمد  هــشــام 
البلديين  الممثلين  مــع 
التابعة   2،4،5،9 للدوائر 
للمنطقة  البلدي  للمجلس 
للتعرف  وذلك  الشمالية، 
المتعلقة  متطلباتهم  على 
ــة  ــدي بــالــمــنــشــآت واألن
الهيئات  والمراكز  الرياضية 

الشبابية.
خالل  الــجــودر  وأشـــار 
اللقاء إلى أنه من الضروري 
الدوائر  ممثلي  التواصل مع 
للتعرف  المحافظات  في 
الهادفة  متطلباتهم  على 
الشباب  بقطاع  االرتقاء  إلى 
البحرين،  في  والرياضة 
على اعتبار أن التواصل مع 
حتمي  أمر  الجهات  مختلف 
المؤسسة  إليه  تسعى 
متكاماًل  عملها  ليكون 

احتياجات  يلبي  متناسقاً 
النهوض بالمرحلة المقبلة.

بحثه  تــم  مــا  أن  ــد  وأك
اللقاء سيكون موضع  خالل 
قبل  من  وتقدير  اهتمام 
بشأنه  وستتخذ  الجميع، 
ــة، من  ــالزم ال اإلجـــراءات 
المؤسسة  حرص  منطلق 
الجميع  يكون  أن  على 

ألجل  جنب  إلى  جنباً  يعمل 
الشبابية  المواهب  تنمية 
األماكن  وتأمين  واحتوائهم 
المالئمة والبرامج المتميزة، 
تتطور  أن  لها  يمكن  ال  التي 
المالعب  تأمين  من خالل  إال 
األندية  احتياجات  وتلبية 
الشبابية  والمراكز  الوطنية 
صيانة  وأعمال  مباٍن  من 

ومنشآت متطورة. 
لممثلي  الجودر  وثّمن 
البلدي  بالمجلس  الدوائر 
اهتمامهم  الشمالية  للمنطقة 
ومتابعتهم لكل ما من شأنه 
الشباب  أهــداف  يحقق  أن 
إلى  الساعي  البحريني 
التميز، وإبراز دورهم داخل 

المجتمع.

الحمر متفقداً أعمال الصيانة والتأهيل بالطرق الداخلية في مجمع 812 مدينة عيسىرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة ملتقيًا بأعضاء بلديين في المنطقة الشمالية

ه إلى حصر الطلبات   محافظ الشمالية يوجِّ
اإلسكانية وأعداد العاطلين بشهركان

ه محافظ الشمالية، علي بن الشيخ عبدالحسين  ] وجَّ
العصفور، إلى حصر الطلبات اإلسكانية بالتعاون مع 
حتى  شهركان؛  قرية  في  المدني  المجتمع  مؤسسات 
يتسنى للمحافظة مخاطبة وزارة اإلسكان بخصوصها، 
عن  الباحثين  على حجم  التعرف  إلى ضرورة  مشيراً 
مؤهالتهم  ومعرفة  القرية  في  العاطلين  وعدد  العمل 
السعي مع وزارة  أجل  العملية من  العلمية وخبراتهم 
المناسبة  الوظائف  في  إحاللهم  سبيل  في  العمل 
حيث  الوزارة،  سجالت  في  المدونة  الوظائف  بحسب 
جميع  قبل  من  كبيراً  تجاوباً  لمس  أنه  المحافظ  أكد 
القضايا  جميع  في  للتعاون  البالد  في  المسئولين 

المختلفة التي تخص تطوير قرى ومناطق المحافظة.
يناير/  6( األحد  أمس  صباح  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
شهركان  قرية  أهالي  من  وفد   ،)2013 الثاني  كانون 
ورئيس  طالق،  بن  محسن  علي  الحاج  من  كاًل  ضم 
وزكريا  أبورويس  عبداألمير  الحاج  الخيرية  الجمعية 
الكاظم، حيث تركز االجتماع حول عملية توطيد العمل 
فيما  شهركان،  قرية  وأهالي  المحافظة  بين  والتعاون 
المتعلقة  الخدمية  الطلبات  مسح  على  العمل  خص 

بالطلبات اإلسكانية وأعداد العاطلين عن العمل.
البالد  في  السياسية  القيادة  »إن  المحافظ:  وقال 
تعطي قضايا تطوير القرى والمناطق أولوية قصوى 
مما  المقبلة،  للسنوات  الحكومي  العمل  برنامج  ضمن 
الوزارات  مختلف  وبين  بيننا  التواصل  عملية  يسهل 
لتوفير  باألولويات  والبرامج  الجداول  أجل وضع  من 

الخدمات الالزمة لهذه المناطق«.

من جانبهم، أعرب وفد األهالي عن خالص تقديرهم 
قريتهم  احتياجات  تلمس  في  لمبادراته  للمحافظ 
وعمليات  لها  المناسبة  الحلول  إليجاد  والسعي 
من  بالمحافظة  المسئولون  ه  يوجِّ التي  التنسيق 
وضع  على  والعمل  قريتهم  في  الحاالت  دراسة  أجل 
المختلفة  الجهات  مع  بالتعاون  لها  المناسبة  الحلول 

في البحرين.

 شبر الوداعي يمنح وسام 
جائزة الشارقة للعمل التطوعي

§الوسط - محرر الشئون 
المحلية

تحكيم  لجنة  ــررت  ق  [
للعمل  الشارقة  جــائــزة 
إبراهيم  التطوعي منح شبر 
الوداعي وسام الجائزة وذلك 
حقل  في  لجهوده  تقديراً 
في  البيئي  التطوعي  العمل 

دولة االمارات.
التكريم  حفل  وسينظم   
المجلس  عضو  رعاية  تحت 
األعلى حاكم الشارقة صاحب 
بن  سلطان  الشيخ  السمو 
يوم  وذلك   القاسمي  محمد 
كانون  يناير/   16( األربعاء 
قصر  في   )2013 الثاني 

 شبر إبراهيم الوداعيالثقافة بالشارقة.

العصفور مستقباًل عدداً من أهالي قرية شهركان


