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سيزيد الطاقة االستيعابية إلى  120ألف سيارة ً
يوميا

«األشغال» :االنتهاء من تركيب قطع «جسر المنامة الشمالي» بديسمبر
§ المنامة  -وزارة األشغال
[ كشف القائم بأعمال مدير إدارة
مشاريع وصيانة الطرق ب��وزارة
األشغال سيدبدر علوي انه قد تم حتى
اآلن االنتهاء من تركيب  2060قطعة
خرسانية في مشروع جسر المنامة
الشمالي من إجمالي  2438قطعة،
لتتبقى  378قطعة سيتم تركيبها خالل
األشهر القليلة المقبلة بمعدل متوسط
من  4الى  5قطع في اليوم الواحد
لينتهي تركيب كامل قطع الجسر مع
بداية شهر ديسمبر /كانون االول
المقبل.
وقالت وزارة االشغال ،في بيان
امس االحد ( 19اغسطس /اب ،)2012
ان أعمال مشروع الجسر تتواصل
الستكمال المرحلة المتبقية من
المشروع والتي ستشكل األج��زاء
األخيرة من أعمال إنشاء الطرق
واستكمال إنشاء شبكة صرف مياه
األمطار بتقاطعي شارع الفاتح وشارع
الشيخ حمد.
وأكد علوي أن الحركة المرورية
على تقاطع ش��ارع الفاتح وشارع
الشيخ حمد لم تتأثر من جراء التحويل

«األشغال» :االنتهاء من تركيب  2060قطعة خرسانية في مشروع جسر المنامة الشمالي من إجمالي  2438قطعة

المروري الذي تم مؤخرا ً بموقع العمل،
حيث قامت وزارة االشغال واستشاري
المشروع والمقاول بعمل دراسة كاملة
للتحويل المروري قبل تنفيذه ،وتم
الحفاظ على عدد المسارات في كل
االتجاهات بال تغيير ،وتم كذلك عمل
نموذج محاكاة بالحاسب اآللي للتحويل
كام ً
ال لتجنب حدوث مفاجأة عند تنفيذ

التحويل ،وكذلك للتأكد من استيعابه
للحركة المرورية على التقاطع دون
التسبب في أي ازدحام إضافي.
وقال انه فور اكتمال مشروع جسر
المنامة الشمالي فإنه سيوفر حركة
مرورية حرة للمرور القادم من شارع
الفاتح باتجاه شارع الملك فيصل
وبالعكس ،أم��ا بالنسبة للتقاطع

األرض��ي للقادمين من الغرب أو
فسوف تكون هناك إش��ارة ضوئية
أسفل الجسر لتنظيم حركة المرور،
كما سيزيد الجسر الجديد من الطاقة
االستيعابية للحركة المرورية إلى 120
ألف سيارة يومياً ،أما الحركة المرورية
على الجسور العلوية فسوف تستوعب
 50ألف سيارة في اليوم ،كذلك سوف

يؤ ّمن الجسر الجديد حركة سلسة من
شارع الفاتح إلى خليج البحرين ومرفأ
البحرين المالي والعديد من مراكز
األعمال بالمنطقة.
وفي الوقت ذات��ه سيشكل جسر
المنامة الشمالي فور اكتماله أيضاً
المرحلة األول��ى من مشروع شارع
المنامة الدائري الشمالي وكذلك
المرحلة األول��ى لشارع المحرق
الدائري الشمالي الذي سيربط الطريق
للقادمين من ديار المحرق وميناء
خليفة بن سلمان ومستشفى الملك
حمد مباشرة بالمنطقة التجارية في
المنامة حيث سيشكل الجسر الشمالي
الذي يتم انجازه اآلن مقطعاً مفصلياً
في شبكة الطرق المستقبلية بمملكة
البحرين.
وأضاف القائم بأعمال مدير إدارة
مشاريع وصيانة الطرق انه بعد
االنتهاء من تركيب كامل قطع الجسر
ببداية شهر ديسمبر القادم ستتبقى
األعمال المتعلقة بالجسر منها :تركيب
الحواجز المعدنية والخرسانية أعلى
الجسر ،عزل خرسانة الجسر للحفاظ
عليه من أخطار مياه األمطار ومياه

البحر المشبعة باألمالح ،وضع االسفلت
اعلى الجسر ،بعدها سيتم التركيز على
أعمال الطرق المتعلقة بربط الجسر
عند أجزاء النزول والطلوع من وعلى
الجسر مقابل متحف البحرين الوطني
حتى النادي البحري ،كذلك فإن أعمال
التجميل والتشجير سيتم البدء بها
اعتبارا ً من بداية العام المقبل .2013
من جانبه ذكر مهندس مدني أول
بمجموعة مشاريع الجسور أحمد
المتولي انه على رغم أن عقد المشروع
ينص على استكمال المشروع بحلول
يوليو /تموز  ،2013فإنه من المؤمل أن
يتم االنتهاء من أعمال المشروع بالكامل
مع بداية شهر مايو /ايار المقبل ،حيث
تتضاعف ساعات العمل بعد أن تمت
زيادة العمالة في مواقع العمل إلى
 750عام ً
ال في اليوم يتوزعون على
نوبتي عمل كل يوم ،النوبة األولى من
 4عصرا ً حتى  2صباحاً والنوبة الثانية
من الساعة  2صباحاً حتى  12ظهرا ً
علماً بأن األعمال تتوقف ما بين الساعة
 12ظهرا ً و 4عصرا ً وفقاً لقانون حظر
العمل في الفترات التي تشهد ارتفاعاً
في درجات الحرارة.

 1648مركبة عبرت «الجسر» فيما غادرت 695

«المرور» 43 :حادث تلفيات في أول أيام العيد أمس
§ مدينة عيسى  -إدارة العامة للمرور
[ قالت إدارة الثقافة المرورية ،ان الحوادث المرورية
بلغت يوم أمس االحد الموافق اليوم األول من عيد الفطر
للعام الجاري  43 ،1433حادثا تلفيات فيما سجل حادث
إصابات بسيطة جدا ولم يسجل أي حادث وفاة.
واضافت إدارة الثقافة المرورية باإلدارة العامة للمرور،
في بيان امس ( 19اغسطس /اب  )2012ان الحركة المرورية
شهدت على معظم الشوارع حركة طبيعية حيث لم تسجل

أي ازدحامات مرورية سوى بالقرب من دور العبادة
والمساجد ومصلى العيد وقت صالة العيد في الصباح
الباكر.
وذكرت أن عدد الحوادث يشمل الفترة الصباحية من
الساعة السادسة صباحاً حتى كاتبة هذا التصريح في
الرابعة مساء فقط وان هذا العدد من الحوادث يعتبر
ضمن المعدالت اليومية الطبيعية ،وبيت اإلدارة أن الحركة
المرورية غالبا ما تنشط بعد صالة المغرب حتى الساعات
األولى من صباح اليوم التالي وخاصة بالقرب المجمعات

التجارية وأماكن االحتفال بالعيد.
وقد أشارت إدارة الثقافة المرورية الى أن اإلدارة العامة
للمرور قد وضعت ترتيبات مرورية مكثفة بإشراف مباشر
من المدير العام لإلدارة العامة للمرور العقيد الشيخ
عبدالرحمن بن صباح ال خليفة في تنظيم الحركة المرورية
خالل أيام عيد الفطر السعيد من خالل زيادة أعداد الدوريات
في كل نوبة عمل وتكثيف التواجد المروري على جميع
الشوارع وعلى جسر الملك فهد ،ما ساهم في ضمان
انسياب الحركة المرورية بشكل سلس كذلك التعاون

إصابة زوجين بحرينيين
في تدهور سيارة بمدخل عين الدار بجدحفص

السيطرة على حريق اندلع
في منزل عائلة بحرينية بالحد

§ عين الدار  -محمد الجدحفصي

§ الحد  -محرر الشئون المحلية

[ تعرض مواطن بحريني وزوجته عصر أمس
األحد ( 19أغسطس /آب  )2012إلصابات بليغة
بعد أن تدهورت السيارة التي يقودها قبل أن
يصطدم بحائط اسمنتي ألحد المباني بالقرب من
مدخل قرية عين الدار بجدحفص.
وجاء في التفاصيل أن مواطناً بحرينياً كان
قادماً بسيارته من ناحية قرية السهلة وبرفقته
زوجته عندما فقد السيطرة على قيادتها بالقرب
من اإلشارة الضوئية إلى قرية جبلة حبشي ،ما
أدى لتدهورها ليصطدم بحائط اسمنتي ألحد
المباني بمدخل قرية عين الدار بمنطقة جدحفص،
وأسفر ذلك عن إصابتهما إصابات متفرقة وقد تم
نقلهما بواسطة اإلسعاف إلى المستشفى لتلقي
العالج ،فيما بدأت اإلدارة العامة للمرور تحقيقاً
في ظروف ومالبسات وقوع الحادث.

[ تمكن أف��راد الدفاع المدني من
السيطرة على حريق اندلع مساء السبت
( 18أغسطس /آب )2012في منزل عائلة
بحرينية بمنطقة الحد ،فيما تمكن جميع
أفراد العائلة من الخروج من المنزل ولم
تسجل أي إصابة بشرية بالحادث.
وكان الحريق قد اندلع بالطابق الثاني
بمنزل العائلة البحرينية قبل أن يتمكن
أف��راد اإلطفاء من إخماد الحريق بعد
محاصرتهم النيران في موقع اندالعها
والحيلولة دون انتشارها إلى باقي أرجاء
المنزل.
الحريق الذي التزال أسباب اندالعه قيد
التحقيق قد خلف بدوره أضرارا ً متفرقة
بالمنزل ومحتوياته.

السيارة تعرضت لتلفيات بعد اصطدام بحائط اسمنتي

حريق بورشة في شارع المعارض وال إصابات

الحريق أتى على الورشة

[ اندلع حريق مساء السبت
( 18أغسطس /آب  )2012في
ورش��ة في ش��ارع المعارض
بمنطقة الحورة ،فيما تمكن أفراد
الدفاع المدني من السيطرة على
الحريق الذي اقتصرت األضرار
فيه على المادية فقط ولم
تسجل به أي إصابة بشرية.
وكانت غرفة العمليات
والمراقبة بالدفاع المدني قد
تلقت بالغاً يفيد باندالع حريق
بورشة بشارع المعارض
بمنطقة الحورة وعلى الفور
توجهت آليات اإلطفاء إلى
الموقع ،حيث تمكن أفرادها
من السيطرة على الحريق
وإخماده.

المثمر من قبل السواق في االلتزام باألنظمة والقواعد
المرورية واتباع إرشادات رجال المرور المنتشرين في
جميع أنحاء البحرين.
ومن جهة أخرى ،بينت إدارة الثقافة المرورية أن الحركة
المرورية على جسر الملك فهد بلغ عدد المركبات القادمة
 1648مركبة فيما غادرت  695مركبة وذلك في الفترة من
 12صباحا حتى  12من ظهر يوم أمس األحد الموافق األول
من عيد الفطر وان الحركة غالبا ما تنشط على الجسر في
اليوم الثاني والثالث.

الحريق حصل في الطابق الثاني ولم يتعرض افراد العائلة ألي سوء

ومستودعا بالبالد القديم
حريق يلتهم  3سيارات
ً
§البالد القديم  -محمد الجدحفصي

األضرار التي خلفها الحريق بالمستودع

[ التهم حريق اندلع يوم أمس األحد ( 19أغسطس /آب )2012
 3سيارات ومستودعاً لحفط الكتب في قرية البالد القديم ،فيما
تمكن أفراد الدفاع المدني من إخماد الحريق والحيلولة دون
انتشاره للمنازل المجاورة ،وقد فتحت الجهات األمنية المختصة
تحقيقاً في ظروف ومالبسات اندالع الحريق.
وعن تفاصيل الواقعة ،قال أحد األهالي« :المستودع يضم آالف
الكتب المحفوظة فيه منذ مدة ،كما أن فيه  3سيارات من الطراز
القديم جداً ،حيث أن صاحب المستودع من هواة اقتناء األشياء
القديمة والنادرة».
وأضاف «اندلع الحريق في وقت مبكر من يوم أمس بالمستودع
المصنوع من األلمنيوم وسرعان ما انتشرت النيران لتطال
معظم أجزاء المستودع ،وأسفر ذلك عن تضرر  3سيارات بشكل
كامل ،باإلضافة إلى احتراق آالف الكتب المتنوعة والتي كانت
محفوظة بداخل المستودع منذ مدة وهي كما وصلنا تعود ألحدى
دار النشر والتوزيع والتي تشارك بشكل سنوي في معرض
الكتاب الدولي».

