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حملـيـات03

تر�أ�س اللجنة التن�سيقية

ويل العهد يوجه لاللتزام باخلطط الزمنية لتنفيذ امل�شاريع التنموية
قال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء �إن توجيه خمرجات برنامج التنمية اخلليجي ي�أتي تنفيذا ً للإرادة امللكية ال�سامية
ل�صاحب اجلاللة امللك الوالد حمد بن عي�سى �آل خليفة ب�أن ت�شمل اال�ستفادة من الربنامج القطاعات املت�صلة
فارق ملحوظ يف م�شاريع البنية التحتية
باملواطن البحريني وانعكا�س الأثر املرتقب من هذا الدعم يف �إحداث
ٍ
والنهو�ض بالقطاعات وامل�شاريع التنموية واخلدمية.
و�أكد �سموه لدى تر�ؤ�سه اجتماع اللجنة التن�سيقية بق�صر الق�ضيبية
�أم�س على امل�ضي يف حتقيق متطلبات التنمية والتطوير يف اململكة
وتنفيذ امل�شاريع اخلدماتية يف �إطار برنامج التنمية اخلليجي وفق
منهجية بعيدة املدى يف التخطيط وال�شمولية.
ووجه �سموه لدى �إطالع اللجنة على �سل�سلة من امل�شاريع التي
�سيتم البدء فيها �إىل اال�سراع يف �إدراجها والتي ت�شكل باكورة ل�سل�سلة
من امل�شاريع املوجهة نحو قطاعات �شتى وفق خطى مدرو�سة ومتكاملة.
هذا و�سيتم خالل �شهر مار�س اجلاري تر�سية مناق�صات بقيمة
 651مليون دوالر �أمريكي لإن�شاء وحدات �سكنية مبنطقة �شرق احلد
واملدينة ال�شمالية �إ�ضافة �إىل بناء حمطتي نقل للكهرباء رئي�سيتني
بجهد  400كيلوفولت لت�أمني االحتياجات اخلا�صة بالطاقة الكهربائية
للمرحلة احلالية وامل�ستقبلية.
كما تت�ضمن امل�شاريع التي �سيتم البدء يف العمل فيها خالل املرحلة
القادمة خدمات متعلقة بقطاع التعليم من بنية حتتية ومباين ومرافق
ملختلف املراحل الدرا�سية .وقال �سموه �إن ما ن�شهده اليوم من عمل
على انطالق امل�شاريع التطويرية واخلدماتية ي�أتي تلبي ًة لالحتياجات
املطلوبة للمرحلة احلالية والقادمة من خالل التوظيف املدرو�س
واملخطط لال�ستثمار يف برنامج التنمية اخلليجي ،وحث �سموه اىل

وزير اخلارجية ي�شكر الإمارات
على مواقفها جتاه البحرين
ا�ستقبل ال�شيخ خالد بن احمد بن حممد �آل خليفة وزير
اخلارجية ام�س الدكتور �أنور حممد قرقا�ش وزير الدولة
لل�ش�ؤون اخلارجية ووزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
بالإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة.
ورحب وزير اخلارجية بوزير الدولة لل�ش�ؤون
اخلارجية بالإمارات العربية املتحدة لزيارته مملكة
البحرين والتي ت�أتي يف �إطار حر�ص قيادتي البلدين
ال�شقيقني يف متتني وتعميق العالقات الأخوية التاريخية
بينهما يف جميع املجاالت ،والتن�سيق يف مواقفهما جتاه
جميع الق�ضايا التي تهم البلدين �إقليميا ً ودولياً ،م�ضيفا ً
�أن هذا التعاون الوثيق ينبع من الإميان الرا�سخ بوحدة
الأهداف وامل�صري امل�شرتك.
وقدم وزير اخلارجية �شكر وتقدير مملكة البحرين
ملكا ً وحكومة و�شعباً ،على املواقف الأ�صيلة والثابتة
للإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة جتاه اململكة ،وعلى ما
تقدمه الإمارات من دعم ال حمدود حلفظ الأمن واال�ستقرار
فيها .و�أعرب وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية بالإمارات
العربية املتحدة ال�شقيقة ،عن �شكره وتقديره ملا لقيه من
حفاوة يف اال�ستقبال ،م�ؤكدا ً على �أن الإمارات العربية
املتحدة لن تدخر جهدا يف دعم وم�ساندة مملكة البحرين يف
جميع الظروف ،م�شيدا ً مبا و�صلت �إليه العالقات الثنائية
املتميزة والوطيدة التي تربط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

البوليتكنك 31 :مار�س �إغالق
باب التقدم للإعفاء من الر�سوم
�أعلنت من�سقة البعثات واملنح الدرا�سية بكلية البحرين
التقنية (بوليتكنك البحرين) هيام جمعة �أن باب التقدم
للإعفاء من الر�سوم الدرا�سية للف�صل الدرا�سي الثاين من
العام الدرا�سي 2014 – 2013م ،والذي كان قد فتح يف
الأول من �شهر مار�س اجلاري� ،سيغلق يوم االثنني املوافق
 31من ال�شهر نف�سه ،داعية الطلبة الراغبني يف التقدم
بطلبات الإعفاء �إىل امل�سارعة يف تقدمي الأوراق املطلوبة قبل
التاريخ املحدد لإغالق باب التقدمي.
وعن �شروط التقدم بطلبات الإعفاء من الر�سوم
الدرا�سية� ،أ�شارت جمعة �إىل �أنه على الطلبة الراغبني يف
التقدم �أن يكونوا م�سجلني يف الف�صل الدرا�سي احلايل ،و�أن
يكونوا من حملة اجلن�سية البحرينية ،ولي�سوا من �ضمن
احلا�صلني على بعثة �أو منحة من �أية جهة.
يذكر �أن الإدارة التنفيذية يف البوليتكنك وبتوجيه
كرمي من جمل�س �أمنائها عمدت العام املا�ضي �إىل رفع �سقف
الطلبة امل�ستحقني للإعفاء من الر�سوم الدرا�سية ،ما �أف�سح
املجال ال�ستفادة عدد �أكرب من الطلبة من هذه اخلدمة،
وي�أتي ذلك من منطلق حر�صها على توفري الت�سهيالت
الالزمة لطلبتها ،وتذليل جميع ال�صعوبات التي تواجههم
وتعيق درا�ستهم.

�ضرورة االلتزام باخلطة الزمنية املدرجة لهذه امل�شاريع التي �ستمول
عرب الربنامج والعمل وفق مبادئ ال�شفافية والتوظيف الأمثل للموارد
املخ�ص�صة له وانتهاج الآليات الدقيقة يف املتابعة والتنفيذ.
كما وقفت اللجنة على تقرير املتابعة للنظام الوطني للمقرتحات
وال�شكاوى (توا�صل) وما مت �إجنازه يف تعميم هذا النظام منذ �أن مت
�إطالقه ر�سميا ً يف يناير املا�ضي بعد اجتياز الفرتة التجريبية بنجاح.
و�أ�شادت اللجنة بتفاعل املواطنني مع هذا النظام وازدياد اجلهات
املن�ضمة له والتي بلغ عددها م�ؤخرا ً  11جهة حكومية والعمل جا ٍر
على االنتهاء من �ضم  12جهة حكومية �أخرى.
و�أكدت اللجنة على �ضرورة اال�ستمرار يف تقييم ومعاينة م�ستويات
اخلدمة وفاعليتها عرب النظام ب�شكل دوري مما يعزز النتائج املرجوة
من خالله .واطلعت اللجنة على مدى التزام اجلهات احلكومية العاملة
بالنظام مب�ؤ�شرات قيا�س الأداء يف التجاوب مع املقرتحات وال�شكاوى
وال�سبل الكفيلة بتطوير الأداء والتفاعلية.
وتابعت اللجنة ما مت �إجنازه ب�ش�أن توفري خدمات �إلكرتونية
�إ�ضافية لتعزيز كفاءة اخلدمات احلكومية املقدمة عرب موقع بوابة
احلكومة االلكرتونية �إذ مت تد�شني  38خدمة حكومية �إ�ضافية� ،إىل
جانب توفري تطبيقات الهواتف النقالة التي تقدم  23خدمة.

] �سمو ويل العهد م�ستقبالً امل�ست�شار اجل�شي

خالل ا�ستقباله امل�ست�شار اجل�شي

ويل العهد ي�شيد بالكفاءات البحرينية
�أ�شاد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س ال��وزراء بالكفاءات البحرينية
وعطائها املخل�ص للوطن وا�ستمرارية
دورها الفاعل يف دعم وخدمة م�سريته
التنموية والبناء على ما اجن��زوه يف
العديد من القطاعات.
جاء ذلك لدى لقاء �سموه يف ق�صر
الق�ضيبية ام�س بح�ضور جنله �سمو
ال�شيخ عي�سى بن �سلمان بن حمد �آل
خليفة ماجد بن جواد اجل�شي امل�ست�شار

بديوان �سمو رئي�س الوزراء حيث رحب
�سموه مباجد اجل�شي واعرب �سموه عن
تقديره للدور الذي ا�ضطلع به يف القطاع
احلكومي وما امتاز به من كفاءة واقتدار.
من جانبه اعرب ماجد اجل�شي عن
تقديره �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء على ما تف�ضل به �سموه
من ا�شادة ب��دوره واعتزاز �سموه بكل
عطاء خمل�ص ي�سهم يف تطور البحرين
وخدمة �شعبها م�شيدا بر�ؤية �سموه
لتطوير كافة القطاعات وتعزيز دورها.

