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ات�صال هاتفي بني امللك وويل العهد
ال�سعودي والرئي�س الفل�سطيني واللبناين

زيادة العمالة �إىل  750عامالً على نوبتي عمل يومياً ..الأ�شغال:

ج�سر املنامة ال�شمايل �سيزيد الطاقة اال�ستيعابية �إىل � 120ألف �سيارة ً
يوميا
تتوا�صل �أعمال م�شروع ج�سر املنامة ال�شمايل
ال�ستكمال املرحلة املتبقية من امل�شروع والتي �ست�شكل
الأجزاء الأخرية من �أعمال �إن�شاء الطرق وا�ستكمال �إن�شاء
�شبكة �صرف مياه الأمطار بتقاطعي �شارع الفاحت و�شارع
ال�شيخ حمد.
و�أكد املهند�س �سيد بدر علوي القائم ب�أعمال مدير
�إدارة م�شاريع و�صيانة الطرق بوزارة الأ�شغال �أن احلركة
املرورية على تقاطع �شارع الفاحت و�شارع ال�شيخ حمد مل
تت�أثر من جراء التحويل املروري الذي مت م�ؤخرا ً مبوقع
العمل ،حيث قامت وزارة الأ�شغال وا�ست�شاري امل�شروع
واملقاول بعمل درا�سة كاملة للتحويل املروري قبل
تنفيذه ،ومت احلفاظ على عدد امل�سارات يف كل االجتاهات
بال تغيري ،ومت كذلك عمل منوذج حماكاة باحلا�سب
الآيل للتحويل كامالً لتجنب حدوث مفاج�أة عند تنفيذ
التحويل ،وكذلك للت�أكد من ا�ستيعابه للحركة املرورية
على التقاطع بدون الت�سبب يف �أي ازدحام �إ�ضايف .وفور
اكتمال م�شروع ج�سر املنامة ال�شمايل ف�إنه �سيوفر حركة
مرورية حرة للمرور القادم من �شارع الفاحت باجتاه �شارع
امللك في�صل وبالعك�س� ،أما بالن�سبة للتقاطع الأر�ضي
للقادمني من الغرب ف�سيكون هناك �إ�شارة �ضوئية �أ�سفل
اجل�سر لتنظيم حركة املرور ،كما �سيزيد اجل�سر اجلديد

من الطاقة اال�ستيعابية للحركة املرورية �إىل � 120ألف
�سيارة يومياً� ،أما احلركة املرورية على اجل�سور العلوية
ف�سوف ت�ستوعب � 50ألف �سيارة يف اليوم ،كذلك �سوف
ي�ؤمن اجل�سر اجلديد حركة �سل�سة من �شارع الفاحت �إىل
خليج البحرين ومرف�أ البحرين املايل والعديد من مراكز
الأعمال باملنطقة.
ويف الوقت ذاته �سي�شكل ج�سر املنامة ال�شمايل فور
اكتماله �أي�ضا ً املرحلة الأوىل من م�شروع �شارع املنامة
الدائري ال�شمايل وكذلك املرحلة الأوىل ل�شارع املحرق
الدائري ال�شمايل الذي �سريبط الطريق للقادمني من ديار
املحرق وميناء خليفة بن �سلمان وم�ست�شفى امللك حمد
مبا�شرة باملنطقة التجارية يف املنامة حيث �سي�شكل
اجل�سر ال�شمايل الذي يتم �إجنازه الآن �سي�شكل مقطعا ً
مف�صليا ً يف �شبكة الطرق امل�ستقبلية مبملكة البحرين.
وك�شف املهند�س بدر �أنه قد مت حتى الآن االنتهاء من
تركيب  2060قطعة خر�سانية من �إجمايل  2438قطعة،
لتتبقى  378قطعة �سيتم تركيبها خالل الأ�شهر القليلة
املقبلة مبعدل متو�سط من  5 – 4قطع يف اليوم الواحد
لينتهي تركيب كامل قطع اجل�سر مع بداية �شهر دي�سمرب
املقبل.
و�أ�ضاف القائم ب�أعمال مدير �إدارة م�شاريع و�صيانة

الطرق �أنه بعد االنتهاء من تركيب كامل قطع اجل�سر
ببداية �شهر دي�سمرب القادم �ستتبقى الأعمال املتعلقة
باجل�سر منها :تركيب احلواجز املعدنية واخلر�سانية
�أعلى اجل�سر ،عزل خر�سانة اجل�سر للحفاظ عليه من
�أخطار مياه الأمطار ومياه البحر امل�شبعة بالأمالح ،و�ضع
الإ�سفلت �أعلى اجل�سر ،بعدها �سيتم الرتكيز على �أعمال
الطرق املتعلقة بربط اجل�سر عند �أجزاء النزول والطلوع
من وعلى اجل�سر مقابل متحف البحرين الوطني حتى
النادي البحري ،كذلك ف�إن �أعمال التجميل والت�شجري
�سيتم البدء بها اعتبارا ً من بداية العام املقبل .2013
من جانبه ذكر د�.أحمد املتويل (مهند�س مدين �أول
مبجموعة م�شاريع اجل�سور) �أنه الرغم من �أن عقد امل�شروع
ين�ص على ا�ستكمال امل�شروع بحلول يوليو � ،2013إال �أنه
من امل�ؤمل �أن يتم االنتهاء من �أعمال امل�شروع بالكامل مع
بداية �شهر مايو املقبل ،حيث تت�ضاعف �ساعات العمل بعد
�أن متت زيادة العمالة يف مواقع العمل �إىل  750عامالً يف
اليوم يتوزعون على نوبتي عمل كل يوم ،النوبة الأوىل
من  4ع�صرا ً حتى � 2صباحا ً والنوبة الثانية من ال�ساعة
� 2صباحا ً حتى  12ظهرا ً علما ً ب�أن الأعمال تتوقف ما بني
ال�ساعة  12ظهرا ً و 4ع�صرا ً وفقا ً لقانون حظر العمل يف
الفرتات التي ت�شهد ارتفاعا ً يف درجات احلرارة.

�أكدت �أن الق�ضاء هو �صوت العدالة و�أن البحرين معروفة بت�شريعاتها الوطنية املتقدمة

تقوي :دور االنعقاد املقبل �سي�شهد مناق�شة عدد من الت�شريعات
قالت رئي�سة جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
والدفاع والأمن الوطني مبجل�س النواب
�سو�سن تقوي �إن حالة االنق�سام املجتمعي
احلاد التي ت�شهدها مملكة البحرين
تتطلب على جميع القوى ال�سيا�سية
�أن تكون مب�ستوى امل�س�ؤولية الوطنية
وتتحلى بالقيم الرفيعة وذلك عرب القبول
باجللو�س على طاولة حوار جدي ت�ضم
جميع مكونات املجتمع لو�ضع حد لتفاقم
الأزمة ال�سيا�سية والتي تخلف �أ�ضرارا ً
اجتماعية واقت�صادية ونف�سية وميدانية
م�ؤملة على جميع ال�سكان.
وقالت تقوي �إن رحيل � ّأي مواطن لي�س
باخلرب ال�سار على قلب البحريني � ّأي كان
دينه �أو مذهبه �أو توجهه ،وذلك ما يتطلب
التعجيل يف و�ضع احلل ال�سيا�سي مبوقعه
ال�صحيح ،وذلك على طاولة احلوار
الوطني ،ولي�س عرب حتري�ض املجتمع
�أو جر ال�شباب لعنف ال�شارع والعنف
امل�ضاد ،م�ؤكدة تقوي �أن �إزهاق الأرواح من
� ّأي طرف �أو مكون باملجتمع �سيفاقم من
فاتورة اخل�سائر باملجتمع.
واعتربت تقوي �أن قرار �أ�سرة املرحوم
ح�سام احلداد الذي فارق احلياة م�ساء
اجلمعة التقدم ب�شكوى لدى اجلهات
الأمنية للتحقيق يف ظروف احلادثة �أمر
�إيجابي مبا ي�ضع مالب�سات احلادثة يف
عهدة الأجهزة املخت�صة لتتحرى امل�سببات
التي �أدت لوفاة ال�شاب ،م�ؤيدة تقوي

معاقبة املت�سببني �سواء من املواطنني �أو
رجال الأمن ويف � ّأي حادث يجري ،وذلك
لأن القانون يجب �أن ُيط َّبق على اجلميع،
وال ُيف َّرق يف تطبيقه.
وطالبت تقوي الأجهزة املعنية
بالدولة ب�ضرورة �إطالع الر�أي العام حول
نتيجة التحقيقات حول مالب�سات وظروف
احلادثة من �أجل �أن يطمئن املجتمع �إىل
�سريالعدالة ولينال كل ذي حق حقه.
ويف مو�ضوع �آخر ذي �صلة ،قالت
تقوي �إن موقف النائب املمثل لإرادة
ال�شعب ال ميكن �إال �أن ينحاز مع ما يعزز
�أجواء حرية الر�أي والتعبري ،و�أن دور
االنعقاد املقبل �سي�شهد مناق�شة عدد من
الت�شريعات ذات العالقة ب�ضبط هذه
احلرية املكفولة د�ستورياً ،وذلك من �أجل
ت�أمني احلق الد�ستوري للمواطن للتعبري
عن ر�أيه� ،سواء عرب قانون الإعالم
واالت�صال �أو قانون التجمعات العامة �أو
قانون املنظمات الأهلية غري الهادفة للربح
وغريهم.
و�أكدت تقوي على �أن تنظيم احلق
الد�ستوري للتعبري عن الر�أي يتيح
للمواطن حقوقا ً ويحمله واجبات ،فكما
يوجب على الدولة احرتام هذا احلق
الد�ستوري وتنظيمه واال�ستجابة للمطالب
ال�شعبية امل�شروعة ،ففي املقابل يتعني
على �صاحب احلق الد�ستوري �أن يلتزم
بالت�شريعات الوطنية الناظمة حلرية

�سو�سن تقوي
التعبري ،وبالتايل يجب على املخالف
لذلك �أن يتحمل �ضريبة �إخالله بالقواعد
الناظمة للحقوق الد�ستورية� ،سواء من
املواطنني �أوامل�س�ؤولني.
وذكرت تقوي �أن حماكم البحرين مل
ت�صدر حكما ً نهائيا ً باتا ً �ضد نبيل رجب
ب�ش�أن اتهامه بالتجمهر والدعوة اىل
م�سريات غري خمطر عنها وامل�شاركة يف
م�سريات غريخمطر عنها ،الفتة تقوي �إىل
�أنه ما زال ب�إمكان رجب ا�ستعمال حقه
الد�ستوري يف الطعن بقرار املحكمة الأخري
والقا�ضي بح�سبه ملدة � 3سنوات.
و�أ�ضافت تقوي �أن املحاكم التي �أدانت
رجب هي نف�سها التي بر�أت جمموعة من
الكادر الطبي ومتهمني �آخرين بق�ضايا
جنائية ق�ضت حماكم ال�سالمة الوطنية �أو

املحاكم االبتدائية �أو اال�ستئنافية ب�إدانتهم
وبالتايل ف�إن � ّأي طعن يف حياد وا�ستقالل
الق�ضاء هو كالم مر�سل وال ميكن االقتناع
به يف حال ق ّرر بخالف ما يهوى اخل�صوم
يف الق�ضية.
وقالت تقوي �إن ق�ضاء البحرين
�شامخ و�أثبت الق�ضاة ا�ستقاللهم من خالل
جمموعة من الأحكام الق�ضائية ال�صادرة
والتي جاءت معززة لدولة امل�ؤ�س�سات
والقانون والتي تعترب ال�سلطة الق�ضائية
�إحدى ركائز النظام ال�سيا�سي الثابت
للمملكة.
و�أكدت تقوي �أن الق�ضاء هو �صوت
العدالة و�أن البحرين معروفة بت�شريعاتها
الوطنية املتقدمة والتي ت�ضاهي يف بع�ضها
الدول الدميقراطية املتقدمة وما �إنفاذ
القانون عرب �سلطة الق�ضاء �إال �صورة من
�صور التطبيق العادل للقانون باملجتمع
الدميقراطي وذلك وفق قاعدة الثواب
والعقاب يف الدولة املدنية الدميقراطية.
وقالت تقوي �إن �سقف البحرين يف
املمار�سة ال�سيا�سية مرتفع جداً ،ويفوق
دوالً جارة ،وهي بذلك منوذج يف االنفتاح
ال�سيا�سي والتحول الدميقراطي ،و�أن
ذلك يعني �ضرورة التفريق بني املمار�سة
الدميقراطية امللتزمة بالقانون وبني
خمالفة القانون ،و�أنه ال ميكن �أن يكاف�أ من
يخالف القانون يف الدولة امللتزمة بتطبيق
القانون.

جرى ات�صال هاتفي بني ح�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد
املفدى حفظه اهلل ورعاه و�صاحب ال�سمو امللكي
االمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة والرئي�س حممود
عبا�س رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية والرئي�س
مي�شال �سليمان رئي�س اجلمهورية اللبنانية،
وقد مت خالل االت�صال تبادل التهاين والتربيكات
مبنا�سبة حلول عيد الفطر املبارك ،داعني اهلل
ان يعيد هذه املنا�سبة على االمتني العربية
واال�سالمية باخلري واليمن والربكات.
و بعث ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى برقية تهنئة
�إىل فخامة الرئي�س حامد كرزاي رئي�س جمهورية
افغان�ستان وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده،
�أعرب جاللته فيها عن �أطيب تهانيه ومتنياته له
مبوفور ال�صحة وال�سعادة ول�شعب جمهورية
افغان�ستان ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.

�سمو رئي�س الوزراء

م�ستقلو بلدي املحرق
ي�شكرون �سمو رئي�س الوزراء
�أكدت كتلة امل�ستقلني البلدية باملحرق ان
امل�ساعي احلميدة واخلرية ل�صاحب الأيادي
البي�ضاء �صاحب ال�سمو امللكي االمري خليفة بن
�سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر لي�ست
غريبة على �سليل العائلة الكرمية وهو الكرمي ابن
الكرام.
ورفع املمثل ال�شعبي البلدي للب�سيتني حممد
املطوع جزيل ال�شكر والتقدير اىل �سمو رئي�س
الوزراء بالأ�صالة عن نف�سه ونيابة عن الأهايل
مبنا�سبة توزيع الرز على املتعففني من الأ�سر
خالل ال�شهر الف�ضيل املا�ضي ،و�أ�شار املطوع ان
هذا غري م�ستغرب على امري العطاء الدائم ال�س�ؤال
عن �أحوال النا�س.
ومن جانبه ،رفع املمثل ال�شعبي البلدي
للمحرق وقاليل وجزر �أمواج خالد بوعنق حتيات
و�شكر الأهايل اىل �سمو رئي�س الوزراء على كرمه
ال�سخي الوافر الذي �شمل املتعففني من اهايل
حمافظة املحرق ،ولفت بوعنق ان هذه عادة من
العادات الكرمية لأمري االن�سانية العطوف املحب
ل�شعبه واملتلم�س الحتياجاتهم.
ومن جانبها ،رفعت املمثل ال�شعبي البلدي
لثانية املحرق فاطمة �سلمان �شكر وتقدير الأهايل
الذين خنقتهم العربة فلم يجدوا كلمة تعرب او
حرفا يبني مدى �سعادتهم و�شكرهم لأمري املحبة
والعطاء ،وقالت �سلمان ان املتعففني يف املحرق
يبتهلون بالدعاء اىل �سموه ان ميده اهلل مبوفور
ال�صحة والعافية.

