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تراأ�س اللجنة التن�سيقية 

ويل العهد يوجه لاللتزام باخلطط الزمنية لتنفيذ امل�شاريع التنموية

�اأكد �ضموه لدى تر�ؤ�ضه اجتماع اللجنة التن�ضيقية بق�ضر الق�ضيبية 

اململكة  يف  �التطوير  التنمية  متطلبات  حتقيق  يف  امل�ضي  على  اأم�س 

�فق  اخلليجي  التنمية  برنامج  اإطار  يف  اخلدماتية  امل�ضاريع  �تنفيذ 

منهجية بعيدة املدى يف التخطيط �ال�ضمولية.

  ��جه �ضموه لدى اإطالع اللجنة على �ضل�ضلة من امل�ضاريع التي 

�ضيتم البدء فيها اإىل اال�ضراع يف اإدراجها �التي ت�ضكل باكورة ل�ضل�ضلة 

من امل�ضاريع املوجهة نحو قطاعات �ضتى �فق خطى مدر��ضة �متكاملة.

بقيمة  مناق�ضات  تر�ضية  اجلاري  مار�س  �ضهر  خالل  ��ضيتم  هذا 

651 مليون د�الر اأمريكي الإن�ضاء �حدات �ضكنية مبنطقة �ضرق احلد 

رئي�ضيتني  للكهرباء  نقل  حمطتي  بناء  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضمالية  �املدينة 

بجهد 400 كيلوفولت لتاأمني االحتياجات اخلا�ضة بالطاقة الكهربائية 

للمرحلة احلالية �امل�ضتقبلية. 

كما تت�ضمن امل�ضاريع التي �ضيتم البدء يف العمل فيها خالل املرحلة 

القادمة خدمات متعلقة بقطاع التعليم من بنية حتتية �مباين �مرافق 

عمل  من  اليوم  ن�ضهده  ما  اإن  �ضموه  �قال  الدرا�ضية.  املراحل  ملختلف 

على انطالق امل�ضاريع التطويرية �اخلدماتية ياأتي تلبيًة لالحتياجات 

املدر��س  التوظيف  خالل  من  �القادمة  احلالية  للمرحلة  املطلوبة 

اىل  �ضموه  �حث  اخلليجي،  التنمية  برنامج  يف  لال�ضتثمار  �املخطط 

�ضر�رة االلتزام باخلطة الزمنية املدرجة لهذه امل�ضاريع التي �ضتمول 

عرب الربنامج �العمل �فق مبادئ ال�ضفافية �التوظيف االأمثل للموارد 

املخ�ض�ضة له �انتهاج االآليات الدقيقة يف املتابعة �التنفيذ.

كما �قفت اللجنة على تقرير املتابعة للنظام الوطني للمقرتحات 

اأن مت  النظام منذ  اإجنازه يف تعميم هذا  �ال�ضكا�ى )توا�ضل( �ما مت 

اإطالقه ر�ضمياً يف يناير املا�ضي بعد اجتياز الفرتة التجريبية بنجاح.

�اأ�ضادت اللجنة بتفاعل املواطنني مع هذا النظام �ازدياد اجلهات 

بلغ عددها موؤخراً 11 جهة حكومية �العمل جاٍر  �التي  له  املن�ضمة 

على االنتهاء من �ضم 12 جهة حكومية اأخرى.

�اأكدت اللجنة على �ضر�رة اال�ضتمرار يف تقييم �معاينة م�ضتويات 

اخلدمة �فاعليتها عرب النظام ب�ضكل د�ري مما يعزز النتائج املرجوة 

من خالله. �اطلعت اللجنة على مدى التزام اجلهات احلكومية العاملة 

بالنظام مبوؤ�ضرات قيا�س االأداء يف التجا�ب مع املقرتحات �ال�ضكا�ى 

�ال�ضبل الكفيلة بتطوير االأداء �التفاعلية.

اإلكرت�نية  خدمات  توفري  ب�ضاأن  اإجنازه  مت  ما  اللجنة  �تابعت 

بوابة  موقع  عرب  املقدمة  احلكومية  اخلدمات  كفاءة  لتعزيز  اإ�ضافية 

اإىل  اإ�ضافية،  حكومية  خدمة   38 تد�ضني  مت  اإذ  االلكرت�نية  احلكومة 

جانب توفري تطبيقات الهواتف النقالة التي تقدم 23 خدمة.

خالل ا�ستقباله امل�ست�سار اجل�سي

ويل العهد ي�شيد  بالكفاءات البحرينية
االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ضاد 

العهد  �يل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

لرئي�س  االأ�ل  النائب  االأعلى   القائد  نائب 

البحرينية  بالكفاءات  ال��وزراء  جمل�س 

�ا�ضتمرارية  للوطن  املخل�س  �عطائها 

م�ضريته  �خدمة  دعم  يف  الفاعل  د�رها 

يف  اجن��ز�ه  ما  على  �البناء  التنموية 

القطاعات.  من  العديد 

ق�ضر  يف  �ضموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

�ضمو  جنله  بح�ضور  ام�س  الق�ضيبية 

اآل  حمد  بن  �ضلمان  بن  عي�ضى  ال�ضيخ 

امل�ضت�ضار  اجل�ضي  جواد  بن  ماجد  خليفة 

رحب  حيث  الوزراء  رئي�س  �ضمو  بديوان 

عن  �ضموه  �اعرب  اجل�ضي  مباجد  �ضموه 

تقديره للد�ر الذي ا�ضطلع به يف القطاع 

احلكومي �ما امتاز به من كفاءة �اقتدار.

عن  اجل�ضي  ماجد  اعرب  جانبه  من 

العهد  �يل  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  تقديره 

لرئي�س  االأ�ل  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

�ضموه  به  تف�ضل  ما  على  الوزراء  جمل�س 

بكل  �ضموه  �اعتزاز  ب��د�ره  ا�ضادة  من 

البحرين  تطور  يف  ي�ضهم  خمل�س  عطاء 

�ضموه  بر�ؤية  م�ضيدا  �ضعبها  �خدمة 

القطاعات �تعزيز د�رها. كافة  لتطوير 

[ �شمو ويل العهد م�شتقبالً  امل�شت�شار اجل�شي

وزير اخلارجية ي�شكر الإمارات

على مواقفها جتاه البحرين
 

ا�ضتقبل ال�ضيخ خالد بن احمد بن حممد اآل خليفة �زير 

الد�لة  اأنور حممد قرقا�س �زير  الدكتور  اخلارجية ام�س 

لل�ضوؤ�ن اخلارجية ��زير الد�لة ل�ضوؤ�ن املجل�س الوطني 

باالإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة.

لل�ضوؤ�ن  الد�لة  بوزير  اخلارجية  �زير  �رحب   

مملكة  لزيارته  املتحدة  العربية  باالإمارات  اخلارجية 

البلدين  قيادتي  حر�س  اإطار  يف  تاأتي  �التي  البحرين 

التاريخية  االأخوية  ال�ضقيقني يف متتني �تعميق العالقات 

جتاه  مواقفهما  يف  �التن�ضيق  املجاالت،  جميع  يف  بينهما 

م�ضيفاً  �د�لياً،  اإقليمياً  البلدين  تهم  التي  الق�ضايا  جميع 

بوحدة  الرا�ضخ  االإميان  من  ينبع  الوثيق  التعا�ن  هذا  اأن 

االأهداف �امل�ضري امل�ضرتك.

البحرين  مملكة  �تقدير  �ضكر  اخلارجية  �زير  �قدم   

�الثابتة  االأ�ضيلة  املواقف  على  ��ضعباً،  �حكومة  ملكاً 

لالإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة جتاه اململكة، �على ما 

تقدمه االإمارات من دعم ال حمد�د حلفظ االأمن �اال�ضتقرار 

باالإمارات  اخلارجية  لل�ضوؤ�ن  الد�لة  �زير  �اأعرب  فيها. 

لقيه من  ملا  ال�ضقيقة، عن �ضكره �تقديره  املتحدة  العربية 

العربية  االإمارات  اأن  على  موؤكداً  اال�ضتقبال،  يف  حفا�ة 

املتحدة لن تدخر جهدا يف دعم �م�ضاندة مملكة البحرين يف 

جميع الظر�ف، م�ضيداً مبا ��ضلت اإليه العالقات الثنائية 

املتميزة �الوطيدة التي تربط البلدين �ال�ضعبني ال�ضقيقني.

البوليتكنك: 31 مار�س اإغالق 

باب التقدم لالإعفاء من الر�شوم 

اأعلنت من�ضقة البعثات �املنح الدرا�ضية بكلية البحرين 

التقدم  باب  اأن  جمعة  هيام  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية 

من  الثاين  الدرا�ضي  للف�ضل  الدرا�ضية  الر�ضوم  من  لالإعفاء 

العام الدرا�ضي 2013 – 2014م، �الذي كان قد فتح يف 

االأ�ل من �ضهر مار�س اجلاري، �ضيغلق يوم االثنني املوافق 

التقدم  يف  الراغبني  الطلبة  داعية  نف�ضه،  ال�ضهر  من   31

بطلبات االإعفاء اإىل امل�ضارعة يف تقدمي االأ�راق املطلوبة قبل 

التاريخ املحدد الإغالق باب التقدمي.

الر�ضوم  من  االإعفاء  بطلبات  التقدم  �ضر�ط  �عن 

الراغبني يف  الطلبة  اأنه على  اإىل  اأ�ضارت جمعة  الدرا�ضية، 

التقدم اأن يكونوا م�ضجلني يف الف�ضل الدرا�ضي احلايل، �اأن 

البحرينية، �لي�ضوا من �ضمن  يكونوا من حملة اجلن�ضية 

احلا�ضلني على بعثة اأ� منحة من اأية جهة.

�بتوجيه  البوليتكنك  يف  التنفيذية  االإدارة  اأن  يذكر 

كرمي من جمل�س اأمنائها عمدت العام املا�ضي اإىل رفع �ضقف 

الطلبة امل�ضتحقني لالإعفاء من الر�ضوم الدرا�ضية، ما اأف�ضح 

اخلدمة،  هذه  من  الطلبة  من  اأكرب  عدد  ال�ضتفادة  املجال 

الت�ضهيالت  توفري  على  حر�ضها  منطلق  من  ذلك  �ياأتي 

الالزمة لطلبتها، �تذليل جميع ال�ضعوبات التي تواجههم 

�تعيق درا�ضتهم.

قال �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

ال�شامية  امللكية  لالإرادة  ياأتي تنفيذاً  التنمية اخلليجي  اإن توجيه خمرجات برنامج  الوزراء  لرئي�س جمل�س 

ل�شاحب اجلاللة امللك الوالد حمد بن عي�شى اآل خليفة باأن ت�شمل ال�شتفادة من الربنامج القطاعات املت�شلة 

باملواطن البحريني وانعكا�س الأثر املرتقب من هذا الدعم يف اإحداث فارٍق ملحوظ يف م�شاريع البنية التحتية 

والنهو�س بالقطاعات وامل�شاريع التنموية واخلدمية.


