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ثمنوا �صدور قرار تعديل رواتب الأكادمييني.. نواب:

قرار �سمو رئي�س الوزراء مك�سب للقطاع الأكادميي
اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة  ع�صو  ثمنت 

النواب  مبجل�س  الوطني  والأم��ن  والدفاع 

رئي�س  �صمو  من  قرار  �صدور  تقوي  �صو�صن 

الوزراء الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة ب�صاأن 

جدول درجات ورواتب اأع�صاء هيئة التدري�س 

مبوؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية.

القرار يعترب مك�صبا  ان هذا  تقوي  وقالت 

التعليم  مبوؤ�ص�صات  الأكادميي  للقطاع  كبريا 

من  وه��و  البحرين،  يف  احلكومية  العايل 

املحفزات لتقدير الكفاءات الوطنية العلمية.

�صمو  اىل  والتقدير  ال�صكر  تقوي  وقّدمت 

اأبنائه  احتياجات  تلم�صه  على  الوزراء  رئي�س 

احلكومي،  الأكادميي  القطاع  يف  العاملني  من 

القرار هو ا�صتجابة مبا�صرة وفورية  واأن هذا 

من �صموه ملا �صبق واأن �صّرح به النواب حول 

�صرورة التعجيل يف حت�صني الأو�صاع املالية 

مبوؤ�ص�صات  الأكادميي  املجال  يف  للعاملني 

التعليم العايل احلكومية.

�صوء  ويف  البحرين  اأن  تقوي  وذك��رت 

الوزراء  رئي�س  �صمو  من  احلكيم  القرار  هذا 

يتقا�صاها  التي  المتيازات  من  ت�صاعف  فاإنها 

العلمية  الكفاءات  تويل  وبحيث  الأكادمييني 

والنخب الأكادميية اأولوية واهتماما اأكرب، واأن 

املنخرط  للأكادميي  تكرميا  يعترب  القرار  هذا 

يف موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية.

وقالت تقوي ان موؤ�ص�صات التعليم العايل 

�صمو  قرار  �صدور  من  امل�صتفيدة  احلكومية 

البحرين  راأ�صها جامعة  الوزراء وعلى  رئي�س 

الأكادميية  املوؤ�ص�صات  اأف�صل  من  تعترب  التي 

الوطنية  الكوادر  من  كوكبة  خّرجت  التي 

البحرينية يف خمتلف امليادين.

وراأت تقوي اأن قرار �صمو رئي�س الوزراء 

امل�صتمر  املعنوي  للدعم  ي�صاف  مايل  دعم  هو 

الذي يحظى به القطاع الأكادميي با�صتمرار.

بال�صكر  املالكي  عدنان  النائب  توجه  كما 

الأمري خليفة  امللكي  ال�صمو  والتقدير ل�صاحب 

رقم  قراره  على  اهلل،  رئي�س حفظه  �صلمان  بن 

رواتب  زي��ادة  ب�صاأن  2013م  ل�صنة   )26(

البحرين  بجامعة  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 

الزيادة  و�صرف  العايل،  التعليم  وموؤ�ص�صات 

باأثر رجعي من 1 يناير 2013.

رئي�س  �صمو  ق��رار  اإن  املالكي  وق��ال 

مت  حيث  الأكادمييني،  �صدور  اأثلج  ال��وزراء 

اجلامعي  الأ�صتاذ  راتب  يكون  اأن  مراعاة  فيه 

ال��وزارة،  وكيل  راتب  مياثل  )الربوفي�صور( 

وكيل  راتب  مياثل  امل�صارك  الأ�صتاذ  ورات��ب 

الوزارة امل�صاعد، وراتب الأ�صتاذ امل�صاعد مياثل 

راتب مدير الإدارة. كما ت�صمن القرار، وفقاً ملا 

ن�صر بال�صحف املحلية، تعديل بقية الوظائف 

يف موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية لتماثل 

رواتب نظرائهم يف خمتلف الدرجات الوظيفية 

العالية يف احلكومة.

وطالب املالكي ب�صرورة اأن يت�صمن القرار 

البحرين  بجامعة  الإداري��ني  املوظفني  جميع 

ي�صعروا  ل  حتى  العايل،  التعليم  وموؤ�ص�صات 

العملية  يف  م�صاركون  فهم  والتمييز،  بالغنب 

التعليمية املتميزة مبوؤ�ص�صات التعليم العايل، 

من  والأك��ر  بها،  الرقي  يف  كبري  دور  ولهم 

ذلك مت ا�صتثنائهم من الزيادة التي حدثت يف 

2011م و�صملت جميع املوظفني احلكوميني.

جميع  رواتب  بزيادة  املالكي  طالب  كما 

اأ�صوة  النواب،  طرحه  ملا  وفقاً  البحرينيني، 

فاملوظفون  الأك��ادمي��ي��ني،  روات��ب  ب��زي��ادة 

ي�صتحقون  املجالت  خمتلف  يف  البحرينيون 

الزيادة، نظري جهودهم، والأمل لزال معقوداً 

على احلكومة املوقرة.

يف  مبوقفنا  متم�صكون  اأننا  املالكي  واأكد 

رواتب  وزيادة   ،%15 بن�صبة  الرواتب  زيادة 

لكل  �صهرياً  ديناراً   150 مبقدار  املتقاعدين 

تعديل  خا�صة  املطالب،  باقي  مع  متقاعد، 

ال�صرائح امل�صتحقة لعلوة الغلء.

اخلدمات  جلنة  رئي�س  اأ�صاد  جهته  من 

الن�صانية  باملواقف  املا�صي  عبا�س  النائب 

الأمري خليفة  امللكي  ال�صمو  والأبوية ل�صاحب 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان  بن 

املوقر و�صمول رعايته الكرمية واإ�صدار قراره 

البنت  وار�صال  علج  تكاليف  بتحمل  ال�صامي 

املري�صة  للخارج وهي يف عمر الزهور وتعاين 

من وجود ماء يف الراأ�س مما يوؤثر على نظرها 

اغماء  حالت  اىل  وتتعر�س  م�صتمر  ب�صكل 

مفاجئة.

رئي�س  �صمو  وقفة  باأن  املا�صي  واأ�صاف 

اأبنائه عامة وابنته هذه خا�صة  الوزراء جتاه 

وم�صاندته وم�صاعدته لها كان له الأثر الطيب 

وال�صكينة  الفرحة  وزرع  نف�صيتها  على 

اىل  بعودتها  الأمل  واأعطاها  واأهلها  لأ�صرتها 

اهلل  عناية  بف�صل  الطبيعية  حياتها  ممار�صة 

ورعاية �صاحب ال�صمو الأمري خليفة ووقوفه 

دائما بجانبهم وهو الأب الرحيم واحلنون على 

اأبناء هذا الوطن الغايل. 

�صموه  مواقف  ب��اأن  املا�صي  واأو���ص��ح 

�صاحب  فهو  حت�صي  ول  تعد  ل  الن�صانية 

يعانيه  ما  لكل  امل�صتمرة  واملتابعة  املبادرات 

�صعبه الكرمي وهو امللذ الآمن واملنقذ و�صاحب 

اأبناء  اأمام كل ما يتعر�س له  املواقف امل�صرفة 

هذا الوطن املعطاء.

واأ�صار املا�صي اىل اأن �صمو رئي�س الوزراء 

هو رمز ومثال للإن�صانية واملحبة ويحمل قلب 

كبري وعطوف ورحيم وحمبته لوطنه و�صعبه 

ل تو�صف، متمنيا املا�صي من اهلل عز والعجل 

اأن مين عليه بال�صحة والعافية وطول العمر 

هذا  خدمة  يف  مهامه  وموا�صلة  ر�صالته  لأداء 

البلد و�صعبه وتقدمي الدعم اللحمدود وت�صهد 

له مواقفه املخل�صة على ذلك.

وعربت ع�صو جلنة املرافق العامة والبيئة 

بالغ  عن  هجر�س  عبدالرحمن  ابت�صام  النائب 

�صكرها ل�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن 

�صلمان اآل خليفة، رئي�س الوزراء، تبعاً للقرار 

 )26( رقم  )الثلثاء(  �صموه  اأ�صدره  الذي 

هيئة  اأع�صاء  روات��ب  ب�صاأن   ،2013 ل�صنة 

التدري�س مبوؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية 

موؤكدة   ،2013 يناير  من  ابتداء  رجعي  باأثر 

الزيادة  تطالب مبنحهم  تزال  ول  طالبت  اأنها 

التي منحت جلميع موظفي احلكومة وقدرها 

فهم خدموا  وباأثر رجعي  رواتبهم  على   %15

اأق�صى الظروف لذا فهم  الوطن باإخل�س ويف 

ي�صتحقون الزيادة.

على  ال��وزراء  رئي�س  هجر�س  و�صكرت 

على  ال�صلحات  من  باملزيد  مطالبًة  قراره 

من  ملزيد  حتقيقا  الهام  التعليمي  القطاع  هذا 

الداري��ني  للموظفني  امل�صروعة  املكت�صبات 

حوايل  لديها  البحرين  فجامعة  والأكادمييني، 

1200 موظف من الداريني الذين مل يح�صلوا 

البحرين  معهد  موظفي  اأن  كما  زي��ادة،  على 

يف  منحت  التي  الزيادة  ي�صتحقوا  مل  كذلك 

عام 2011 جلميع موظفي القطاع احلكومي، 

فلماذا يتم ا�صتثناوؤهم حتى اليوم.

واختتمت هجر�س ت�صريحها بالتاأكيد على 

اأن �صوت ال�صلطة الت�صريعية قد و�صل �صداه 

املطالبات  من  العديد  بعد  املوقرة  للحكومة 

يوؤكد  مما  الربملان،  قبة  حتت  بها  نادت  التي 

التعاون بني ال�صلطتني الت�صريعية والتنفيذية، 

مطلب  اأرى  باأن  �صعادتي  قمة  يف  اأنا  م�صيفًة 

املوقر  ال��وزراء  رئي�س  اإىل  و�صل  قد  ال�صعب 

متمنية حتقيق  الت�صريعية  ال�صلطة  من خلل 

مطلب الزيادة لهم لكي تكتمل الفرحة، مباركة 

يف الوقت ذاته للأكادمييني الذين �صملهم قرار 

يف  التعليمية  للنه�صة  الداعم  الوزراء  رئي�س 

اململكة.

القا�صي  عي�صى  النائب  طالب  جانبه  من 

احلكومة باملوافقة على زيادة رواتب املوظفني 

واأكّد على اأنه لن مترر ميزانية الدولة 2013-

زيادة  باإدراج  اإل  النواب  جمل�س  من   2014

النواب  اأغلب  اأن  حيث  للمواطنني،  الرواتب 

متوافقون على الزيادة املرتقبة.

لبد  لل�صعب  كممثلني  اننا  القا�صي  وقال 

الذي  البحريني  املواطن  �صوت  نو�صل  اأن 

ويعمل  الكرمية  العي�س  لقمة  لتاأمني  يعاين 

مملكتنا  ونه�صة  لرفعة  وتفاين  اإخل�س  بكل 

الكرمية  باحلياة  ينعم  اأن  فمن حقه  احلبيبة. 

التي �صانها لها الد�صتور.

النواب  جمل�س  يف  باأننا  القا�صي  واأردف 

هذه  يف  الوطنية  امل�صلحة  تغليب  اأن  نعتقد 

البلد لبد يعني و�صع  بها  التي متر  املرحلة 

املواطن فوق كل اعتبار، مبّيناً اأن دور احلكومة 

الدخل  م�صادر  تنويع  اإىل  يوجه  اأن  يجب 

اعتمادات  فتح  وبالتايل  القت�صاد  وتنمية 

جديدة يف امليزانية لتح�صني اأو�صاع املواطنني 

ولي�س الحتجاج بعجز م�صتقبلي. واأكّد اأننا لن 

نقبل باأي حال من الأحوال ما يرد يف تقارير 

احلكومة وغريها من املنظمات املنادية بالعجز 

يف امليزانية، موؤكداً اأن املواطن البحريني �صاهم 

بكل اإخل�س يف دفع كافة القطاعات واأن هذه 

النه�صة غري امل�صبوقة التي ت�صهدها البلد اإمنا 

هي بف�صل اهلل �صبحانه وتعاىل ومن ثم �صواعد 

وعقول اأبناء هذا البلد الطيب.  

جمعتنا  بقوله:  القا�صي  النائب  وختم 

وكان  الوزراء  رئي�س  �صمو  مع  عديدة  لقاءات 

املواطن  اهلل ورعاه  دائماً حمور حديثه حفظه 

املعي�صي،  مب�صتواه  والرت��ق��اء  البحريني 

و�صعي احلكومة لتحقيق املزيد من الإجنازات 

باأو�صاع  الرتقاء  ت�صتهدف  التي  واملكا�صب 

كان  وما  الأوىل،  بالدرجة  املعي�صية  املواطنني 

اجلديد  احلكومة  برنامج  اأن  �صموه  تاأكيد 

حت�صني  على  �صريكزان  اجلديدة  واملوازنة 

معي�صة املواطنني والرتقاء مبا تقدمه احلكومة 

وتعليمية،  و�صحية  اإ�صكانية  خدمات  من 

بهذا  للمطالبة  قدماً  للم�صي  لنا  دافعاً  اإل 

اليوم  احلكومة  نطالب  لذلك  امل�صروع.  احلق 

واملجل�صني  ال�صعب  مطالب  اإىل  بال�صتجابة 

وت�صمني زيادة الرواتب يف امليزانية اجلديدة.

ابت�سام هجر�سعدنان املالكي عي�سى القا�سي�سو�سن تقوي

»ت�سريعية ال�سورى« ت�ستعر�س »الت�سجيل العقاري« وتوؤكد �سالمته من الناحية القانونية

مبجل�س  والقانونية  الت�صريعية  ال�صوؤون  جلنة  اأكدت 

اأم�س )الأربعاء( على ال�صلمة من  ال�صورى خلل اجتماعها 

الت�صجيل  قانون  مل�صروع  والد�صتورية  القانونية  الناحيتني 

العقاري، املرافق للمر�صوم امللكي رقم )84( ل�صنة 2012، 

الت�صجيل  قانون  من   )76( املادة  بتعديل  قانون  وم�صروع 

العقاري ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 1979. 

)املعد يف �صوء القرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب(.

كما اتخذت اللجنة القرار ذاته خلل ا�صتعرا�صها مل�صروع 

البحرين  بني حكومة مملكة  اتفاقية  على  بالت�صديق  قانون 

ال�صريبي  الزدواج  جتنب  ب�صاأن  باربادو�س  وحكومة 

على  املفرو�صة  بال�صرائب  يتعلق  فيها  املايل  التهرب  ومنع 

الدخل، متهيدا ملناق�صة كل م�صروعي القانونيني لدى اللجان 

املخت�صة باملجل�س.
جانب من اجتماع ت�سريعية ال�سورى يوم اأم�س

يف اأعمال اجتماع امناء املجال�س الت�صريعية اخلليجية مب�صقط

زويد يوؤكد اأهمية تعزيز التعاون الربملاين اخلليجي

ملجل�س  العام  الأمني  باأعمال  القائم  اأكد 

الجتماعات  اأهمية  زوي��د  جمال  النواب 

للمجال�س  العامني  للأمناء  ال�صنوية 

التعاون  تعزيز  يف  اخلليجية  الت�صريعية 

على  املواقف  وتن�صيق  اخلليجي  الربملاين 

هذه  اأن  معتربا  العامة،  الأمانات  م�صتوى 

الجتماعات الدورية تعد دليل على التعاون 

يف  ي�صهم  مبا  اخل��ربات،  وتبادل  امل�صتمر 

الب�صرية  والأط��ر  الإداري  العمل  تطوير 

الربامج  تفعيل  عرب  العامة،  الأمانات  يف 

التدريبية امل�صرتكة، وتبادل اأ�صاليب وو�صائل 

وجماراة  الوظيفي  بالعمل  الرتقاء  هدفها 

مبا  متغرياتها  ومواكبة  احلديثة،  التقنية 

ي�صب يف دعم العمل الربملاين على اعتباره 

اأحد ركائز الدميقراطية ومن اأهم مقوماتها.

القائم  القاها  التي  الكلمة  يف  ذلك  جاء 

باأعمال الأمني العام ملجل�س النواب يف حفل 

افتتاح اعمال الجتماع ال�صابع ع�صر للأمناء 

العامني ملجال�س ال�صورى والنواب والوطني 

التعاون لدول اخلليج  والأمة بدول جمل�س 

الأ�صبوع  م�صقط  انعقدت يف  والتي  العربية 

معايل  من  كرمية  رعاية  حتت  املا�صي 

ال�صيخ خالد بن هلل املعويل رئي�س جمل�س 

ال�صورى ب�صلطنة عمان ال�صقيقة.

اهمية  اإىل  كلمته  يف  زوي��د  وا���ص��ار 

الأخرى،  الربملانات  خربات  من  ال�صتفادة 

اخلربات  هذه  من  تطبيقه  ما ميكن  وتفعيل 

الت�صريعية  للمجال�س  العامة  الأمانات  يف 

اإىل  م�صريا  الأداء،  م�صتوى  لرفع  اخلليجية 

اإعداد الأمانة العامة ملجل�س النواب لدرا�صة 

فنية ب�صاأن مقرتح اإن�صاء جهاز اإداري م�صتقل 

لجتماع الأمناء العامني والجتماع الدوري 

اخلليجية،  الت�صريعية  املجال�س  لروؤ�صاء 

ال�صاد�س  الجتماع  ملخرجات  تنفيذا  وذلك 

العامني والذي عقد يف مملكة  للأمناء  ع�صر 

اأن  اأمله  مبدئيا  املا�صي،  العام  البحرين 

�صالح  يف  ت�صب  بتو�صية  الجتماع  يخرج 

الربملاين اخلليجي  التعاون  اأطر دعم  زيادة 

بجهود  م�صيدا  اعماله،  وتن�صيق  وتوثيق 

الأمني  الغامدي  عبداهلل  بن  حممد  الدكتور 

ال�صعودي،  ال�صورى  ملجل�س  ال�صابق  العام 

الأمناء  اجتماعات  م�صرية  واإ�صهاماته �صمن 

العامني للمجال�س الت�صريعية اخلليجية.

ال�صكر  بجزيل  كلمته  يف  زويد  وتوجه 

وعظيم المتنان اإىل جمل�س ال�صورى ب�صلطنة 

وال�صيافة،  ال�صتقبال  ح�صن  على  عمان 

حتقيق  يف  والتوفيق  النجاح  كل  متمنيا 

يف  والعطاء  الجناز  ل�صجل  اأخرى  اإ�صافة 

م�صرية العمل اخلليجي امل�صرتك.

الدين بو�صكوج  اعترب نور  ومن جهته، 

يف  العربي  الربملاين  للحتاد  العام  الأمني 

بن  خليفة  فوز  اأن  املنا�صبة،  بهذه  له  كلمة 

اأحمد الظهراين رئي�س جمل�س النواب بجائزة 

التميز الربملاين من الحتاد الربملاين العربي 

�صهدتها  التي  العديدة  الإجن��ازات  من  يعد 

دول جمل�س التعاون اخلليجي على �صعيد 

العمل الت�صريعي.

جمال زويد

تعقيباً  على احلادثة التي �صدمت املجتمع البحريني.. املا�صي:

لن نعفي اأحداً  من امل�ساءلة الد�ستورية يف حالة الت�ساهل مع والَِدي الر�سيعة

التي  احلادثة  على  تعقيباً 

�صدمت املجتمع البحريني، اأبدى 

رئي�س  املا�صي  عبا�س  النائب 

جلنة اخلدمات اأ�صفه ال�صديد ملا 

تعّر�صت له الطفلة الر�صيعة من 

تعذيب ج�صدي على يد والديها 

اأدى بها لإدخالها وحدة العناية 

املركزة للأطفال وهي الآن حتت 

رحمة اهلل وعمل اأجهزة التنّف�س 

ال�صناعي.

ب���اأن هذا  امل��ا���ص��ي  وق���ال 

يف  ال�صاعة  حديث  املو�صوع 

يد  يف  الآن  وه��و  البحرين 

ق�صاء  لدينا  ونحن  الق�صاء. 

وهو  ونحرتمه  ونزيه  ع��ادل 

البحرين  مملكة  به  تتمتع  ما 

احلقيقة  تبيان  يف  يتوانى  ولن 

واتخاذ الجراء اللزم.

يجب  باأنه  املا�صي  و�صّدد 

على وزارة ال�صحة عدم ال�صماح 

لوالدتها مبزاولة عملها وهي يف 

هذه احلالة لأنها اأ�صا�صاً حتتاج 

ب�صبب  طبّية  ورعاية  علج  اإىل 

الذي  النف�صي  و�صعها ومر�صها 

تعاين منه.

كيف  امل��ا���ص��ي  وت�����ص��اءل 

ت�صمح  اأن  ال�صحة  ل���وزارة 

وهي  املر�س  من  تعاين  لطبيبة 

العقلية  قواها  بكامل  تتمتع  ل 

تت�صبب  اأن  وميكن  والنف�صية 

يف اإ�صابة اأو م�صاعفة اأي حالة 

يكون  اأو  بفح�س  تقوم  ملري�س 

للدواء  وو�صفها  ت�صخي�صها 

ي�صبب  مما  وخمتلفاً  خاطئاً 

ت�صاعف املر�س عليه؟

اأن  الوزارة  املا�صي  وطالب 

اللزمة  الإج��راءات  باأخذ  تقوم 

حتفظ  واأن  الواقعة  هذه  حيال 

ونحن  الأع��زاء  مواطنينا  حق 

�صرناقب الو�صع وما ت�صفر عنه 

الجراءات التي �صتتخذها وزارة 

من  اأح��داً  نعفي  ولن  ال�صحة 

حالة  يف  الد�صتورية  امل�صاءلة 

هذه  عن  التغا�صي  اأو  الت�صاهل 

ال�صارع  اأ�صغلت  التي  الق�صية 

مل  ال��ذي  امل�صامل  البحرينيني 

ممار�صة  اأو  �صماع  على  يتعّود 

هذه الأعمال الدخيلة علينا. عبا�س املا�سي


