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الـــــــوزراء، ــس ــل ــج م ـــــق  واف  ]
األســـبـــوعـــي ـــــالل اجـــتـــمـــاعـــه خ
(األحـــد) ـــس ـــوم أم ي ــادي ــي ــت االع
بــرئــاســة ــر الــقــضــيــبــيــة ــص فـــي ق
خليفة الــشــيــخ الــســمــو صــاحــب 
على ــة، ــف ــي ــل خ آل ســلــمــان  بـــن 
الــمــالــيــة وزارة تــنــظــيــم إعـــــادة 
منها إدارات، عــدة بــاســتــحــداث
للتخصيص إدارة ــداث ــح ــت اس
بــرامــج لمتابعة  ــدات  ــاق ــع ــت وال
حــلــقــة ـــل ـــم ـــع ــص وال ــي ــص ــخ ــت ال
ـــــــل بــــيــــن الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن وص
ذات الـــحـــكـــومـــيـــة والــــجــــهــــات 
الخصخصة، بــبــرامــج الــعــالقــة
اســـتـــحـــداث ــــــق عـــلـــى ــا واف ــم ــي ف
تسمية وإعـــادة ودمـــج ــر آخ ــدد  ع

الحالية. اإلدارات بعض
عــلــى وتــــــــــدارس الـــمـــجـــلـــس
ـــــــادة تــخــطــيــط ـــــر إع ــد آخ ــي ــع ص
الصناعية سلمان ميناء منطقة
ــي ف ـــم ـــه ـــس ــــــــذي ي ـــل ال ـــك ـــش ـــال ب
المرورية االخــتــنــاقــات تخفيف 
ــك فـــي ذل ــا ــم ب ــك الــمــنــطــقــة ــل فـــي ت
ميناء تــقــاطــع تــطــويــر مــشــروع 
إنشاء ـــادة إع ــروع ــش وم سلمان 
تــقــاطــع ــر ســـتـــرة وتــطــويــر ــس ج
لتوجيهات تنفيذاً  الحصم،  أم
ــذه ه ــر ــوي ــط ــت ب ـــــــوزراء رئـــيـــس ال
ــي ف ــــا يـــســـهـــم ــــم الـــمـــنـــطـــقـــة ب
ـــي ـــس ـــاف ـــن ـــت رفــــــــع الــــــوضــــــع ال
ــة ــوي ــي ــح ال لـــطـــاقـــة الـــمـــنـــشـــآت
فيها تقع التي واالستراتيجية
كــبــيــر ــب ــي ــص ــن الــــتــــي تـــســـهـــم ب
ــي، ــل ــح ــم ال ـــاد ـــص ـــت ــــم االق ـــي دع ف
اللجنة تكليف المجلس ـــرر وق
ــة ــام ــع ال الـــــوزاريـــــة لـــلـــمـــرافـــق
المرفوعة الــتــصــورات ــة  ــدراس ب

األشغال واإلسكان. وزارة من
بــحــث ــــــــــرى ــــة أخ ــــه ــــــن ج م
أعـــدتـــه ـــس مـــقـــتـــرحـــًا ـــل ـــج ـــم ال
استخدام بشأن المالية  وزارة
ـــع مـــحـــطـــة الــحــد ـــي حــصــيــلــة ب
البالغة والماء الكهرباء  إلنتاج
بأحكام  عمًال دينار  مليون  278
ـــط ـــواب وض قـــانـــون ســـيـــاســـات
عملية ينظم ــذي ال الخصخصة
الناتجة المالية العوائد إيــداع
في عـــن عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة
ووفقًا للدولة، الــعــام االحتياط
ـــــــوزراء ال ـــس ـــي لــتــوجــيــهــات رئ
الــحــصــيــلــة ـــدام هـــــذه ـــخ ـــت ـــاس ب
وبالشكل األمــثــل الــوجــه ــى  ــل ع
الـــديـــن ـــل خـــفـــض ـــف ـــك ــــــــذي ي ال
الــمــالــي ــز ــرك ــم الـــعـــام ويـــدعـــم ال
فــقــد ــة ــك ــل ــم ــم ــل ــــادي ل ــــص ــــت واالق
الموضوع إحــالــة المجلس ــرر  ق
للشئون الـــوزاريـــة اللجنة إلــى 

واالقتصادية. المالية
ـــدداً كــمــا تــــدارس الــمــجــلــس ع
من الـــمـــرفـــوعـــة الـــــقـــــرارات  ـــن  م
ـــان ـــك اإلس بـــنـــك إدارة  ــس  ــل ــج م
الـــــــــوزراء ـــق مـــجـــلـــس ـــدي ـــص ـــت ل
إدارة ــس ــل ــج ــم ل ــح ــي ــت ي ــا  ــه ــي ــل ع
العمليات ببعض القيام البنك

تــمــويــل إلــــى الــبــنــكــيــة الـــهـــادفـــة
ــه أدوات وتطوير البنك مشاريع
ــرح ط ذلـــك ــا فـــي ــم ــه ب ــات ــج ــت ــن وم
ــاري، ــق ــع ال صـــنـــدوق لــلــتــطــويــر
المالية وزارة المجلس وكــلــف
ـــان ـــك واإلس األشــــغــــال  ووزارة 
المزيد ــراء ــإج ب ــان ــك اإلس وبــنــك 
مذكرة ورفــع حوله الــدراســة من 
ـــى إل ــــأن ــــش مـــشـــتـــركـــة بــــهــــذا ال
وبــمــنــاســبــة . الـــــــوزراء مــجــلــس 
على ــت ــوي ــص ــت ال ـــن م االنـــتـــهـــاء 
والبلدية النيابية االنتخابات
مجلس أشــاد  نتائجها، وظــهــور
أسفرت التي بالنتائج ـــوزراء ال
ــي وف عــنــهــا هـــذه االنــتــخــابــات،
الــوزراء رئيس شــدد  اإلطـــار، هــذا 
العزم عــاقــدة  الحكومة أن على 
الديمقراطية التجربة إثراء على
مــع ــــق ــــم وأع ـــــــق بـــتـــعـــاون أوث
ممثلة ــة  ــي ــع ــري ــش ــت ال ــة  ــط ــل ــس ال
الجديد الــنــيــابــي الــمــجــلــس ــي  ف
تمهيد شــأنــه  ــن  م ــا  م ــل ك وتــوفــيــر 
بكل ـــا دوره ألداء أمامها  السبل
دفع ــل أج مــن وإيجابية  فاعلية
والتقدم والتنمية البناء مسيرة
ــات قــيــادتــهــا ــه ــي ــوج ــت تــحــقــيــقــًا ل

وتلبية تطلعات شعبها.
ــى ــل ع ــــــع الــــمــــجــــلــــس ــــــل واط
ـــــن اإلجــــــــــــراءات ـــة م ـــوع ـــم ـــج م
لمواجهة المقترحة  والخطوات 
وتحقيق المرورية االزدحــامــات
ــي ف ــــوب ــــل ــــط ــــم ـــــاب ال ـــــي ـــــس االن
سيما وال ـــة ـــروري ـــم ال الـــحـــركـــة 
وقـــرر ــة، ــام ــن ــم ــة ال ــم ــاص ــع فـــي ال
المجلس إلــى إحالتها المجلس
اللجنة إلـــى ــم ث لــلــمــرور ــى  ــل األع
ــة ــي ــال ــم ال ــون ــئ ــش ــل ـــــة ل ـــــوزاري ال
البحث من لمزيد واالقتصادية
مجلس ـــدارس ت كما والــدراســة.
بــزيــادة الكفيلة السبل الــــوزراء
واإلجـــــــراءات ـــات ـــي ــة اآلل ــي ــل ــاع ف
الــمــشــروعــات لتنفيذ المتبعة 
ــــراءات اإلج وتــذلــيــل الحكومية 
ــا ــازه ــج إن دون ــول ــح ت قــد  ــي  ــت ال
وما لها المخصص الموعد فــي
تأخر مــن ـــك ذل عــلــى يــتــرتــب  قــد 
المعتمدة الميزانية ــرف ص فــي 
اللجنة الــمــجــلــس ــف ــل وك  ، ــا  ــه ل
ــة ــام ــع ال الـــــوزاريـــــة لـــلـــمـــرافـــق

بدراستها.
الداخلية وزير أطلع ذلك بعد

ــه ــارت زي ــج ــائ ــت ــى ن ــل الــمــجــلــس ع
وزيــــر ــر أخـــــيـــــراً، وأطــــلــــع ــص ــم ل
نتائج على المجلس الخارجية
لدول ــوزاري ال المجلس اجتماع

ــر وزي أحـــاط بينما ــاون»،  ــع ــت «ال
المجلس ــارة  ــج ــت وال الــصــنــاعــة
قـــام الـــتـــي ـــــارة ـــــزي بـــنـــتـــائـــج ال
الــعــربــيــة ــــــارات ــا لـــدولـــة اإلم ــه ب

لالستثمار لــلــتــرويــج الــمــتــحــدة 
فــيــمــا ـــن، ـــري ـــح ـــب ــة ال ــك ــل ــم ــــي م ف
والتعليم الــتــربــيــة  ـــر وزي ــع  ــل أط
المشاركة نتائج على المجلس

ــي ــالم اإلس ــر ــم ــؤت ــم فـــي أعـــمـــال ال
العالي التعليم ـــوزراء ل الثالث
في عقد ــذي وال العلمي والبحث
ــق واف ــم ث أخـــيـــراً، ـــة الــكــويــت دول

مملكة مــشــاركــة  عــلــى المجلس 
لعدد واســتــضــافــتــهــا الــبــحــريــن 
والــفــعــالــيــات ــات ــاع ــم ــت مــن االج

اإلقليمية والدولية.
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الــعــمــلــيــة جـــــرت   ]
أمــس االنــتــخــابــيــةيــوم
ــــــــواء أج ــــــي  ف األول 
ـــزت ـــي ـــم إيــــجــــابــــيــــة ت
من المكثف بالحضور
وتعاون الناخبين قبل
االشرافية اللجان بين
االنتخابية الدوائر  في
االنتخابات سير على
ـــــن ـــــي ـــــح ـــــرش ـــــت ـــــم وال
ــض ــع ــــــــــرار ب مـــــع إص
خرق على المترشحين
ــة ــارس ــم ــم الـــقـــانـــون ب
بالقرب الدعائي العمل
التصويت، مراكز من
العليا اللجنة  حددت  إذ
مــســافــة ــات ــاب ــخ ــت ــالن ل
ــة  ــاف ــس ــم ك مـــتـــر   200
الدعائية الحمالت بين
ومراكز للمترشحين

التصويت.

النواب مع أوثق بتعاون يتعهد و«الوزراء» العقاري... للتطوير صندوق

«حصيلة الحد» واستخدام «الميناء» تخطيط إعادة ودراسة تنظيم «المالية»

(بنا) الوزراء مترئسًا الجلسة رئيس

يشيد الوزراء ورئيس ...
البطالة لمعالجة «العمل» بابتكارات

خليفة آل  سلمان بن خليفة الشيخ سمو الــوزراء رئيس  أشاد  ]
وقــدرتــه للتوظيف الوطني  الــمــشــروع خطاها الــتــي بالخطوات 
لألساليب وابتكاره الوطن  ألبناء المناسبة الوظائف إيجاد على
ضد التأمين مشروع ومنها العاطلين مشكلة لمعالجة الناجحة

التعطل.
العلوي مجيد العمل وزيــر استقباله خالل ــوزراء ال رئيس وأكــد
برامجها خالل من تحاول الحكومة أن أمس صباح القضيبية بقصر
والعمل التدريب فــرص من مزيد توفير لالستثمارات وتسهيلها 

للمواطنين.

المحلي اإلعالم بحضور ويرحب ...
االنتخابات لتغطية والخارجي

لدى خليفة آل  سلمان بن خليفة  الشيخ  سمو  الوزراء رئيس  رحب ]
اإلعالم لوسائل البارز بالحضور المسئولين من عددًا أمس استقباله
سموه منوها والبلدية، النيابية االنتخابات لتغطية والعالمية المحلية

البالد. في الديمقراطية بمناخ

للصيانة أيام 10 بوري نفق غلق
األشغال المنامة - وزارة §

األشغال ــوزارة  ب الصحي الصرف وصيانة تشغيل إدارة أعلنت  ]
اليوم ــن م ــداًء ــت اب أيـــام عــشــرة  لــمــدة بـــوري  عــالــي نفق  غلق  ــان  ــك واإلس
ضخ لمحطة الطارئة الصيانة بأعمال القيام بغرض وذلك (االثنين)،

األمطار. مياه تصريف

البر برأس حّية رماية
بنا - المنامة §

من كـــل ــاه ــب ــت ان ــن ــري ــح ــب ال ــــاع دف لــقــوة ــة  ــام ــع ال الـــقـــيـــادة  لــفــتــت   ]
بها ــوم ــق ي الــحــيــة بــالــذخــيــرة ــة ــاي رم ســتــجــرى  أنـــه  إلـــى  ـــر  األم يعنيهم 
البر بــرأس الــــدروع» ــدان ــي «م بمنطقة البحريني الملكي الجو  ــالح  س
مساء، والنصف العاشرة الساعة حتى مساء السادسة الساعة من
الــجــاري  الــثــانــي 26 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن ـــد األح يـــوم ــن ــاراً م ــب ــت ـــك اع وذل
يهمهم  مــن كــل ــادة  ــي ــق ال ـــت  دع ــه،  ــي ــل وع ــه.  ــن م  29 ـــاء ـــع األرب ـــوم ي حــتــى 
على حــفــاظــًا أعـــاله ــورة ــذك ــم ال الــرمــايــة منطقة ــن ع االبــتــعــاد  ــى  إل األمـــر 

سالمتهم.


