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يف �إطار تطوير العمل احلكومي يف امل�ؤ�س�سات املختلفة..
التنمية االقت�صادية ..ي�شيد بربنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية

يف �إط ��ار �سل�سلة ال �ل �ق��اءات امل�ع��دة
ل�ل�م���ش��ارك�ين يف ب��رن��ام��ج ال�ن��ائ��ب
الأول لتنمية ال �ك��وادر الوطنية،
التقى �أم�س الثالثاء ال�سيد خالد
ال��رم �ي �ح��ي ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
مل �ج �ل ����س ال �ت �ن �م �ي��ة الإق �ت �� �ص��ادي��ة
مب �ن �ت �� �س �ب��ي ال� ��دف � �ع� ��ة ال ��راب � �ع ��ة
بالربنامج لتعريفهم بدور املجل�س
يف ا�ستقطاب اال�ستثمارات املبا�شرة
�إىل مم�ل�ك��ة ال �ب �ح��ري��ن وال �ه��ادف��ة
للم�ساهمة يف خلق وتوفري الفر�ص
ال��وظ �ي �ف �ي��ة ال �ن��وع �ي��ة يف ال �� �س��وق
املحلي.
و�أ� � �ش� ��اد ب�ب�رن��ام��ج ال �ن��ائ��ب الأول
ل�ت�ن�م�ي��ة ال� �ك ��وادر ال��وط �ن �ي��ة ،وم��ا

ي��ول �ي��ه م ��ن اه �ت �م��ام وح ��ر� ��ص يف
�صقل ال �ك��وادر احلكومية ال�شابة
وت �ع��ري �ف �ه��م ع ��ن ق ��رب ع �ل��ى �آل �ي��ة
�صنع وتنفيذ ال�سيا�سات والربامج
احلكومية ،الأم��ر ال��ذي �سي�ساهم
يف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم مبا
يخلق ج�ي� ً
لا ق ��ادراً على موا�صلة
تقدمي كل ما من �ش�أنه رفد العمل
احل� �ك ��وم ��ي ،ودف � ��ع ع �ج �ل��ة ال�ن�م��و
واالزدهار يف البالد.
وخ�ل��ال ال �ل �ق��اء ،ق ��دم ال��رم�ي�ح��ي
� � �ش ��رح � �اً م� �ف� ��� �ص�ل ً�ا ح� � ��ول ج �ه��ود
وم � �ب� ��ادرات امل �ج �ل ����س ال��س�ت�ق�ط��اب
وت�شجيع اال�ستثمارات للم�ساهمة
يف تنمية االقت�صاد الوطني وخلق

القائد العام ي�ستقبل كبري م�ست�شاري
الدفاع لل�شرق الأو�سط باململكة املتحدة

ا��س�ت�ق�ب��ل م �ع��ايل امل���ش�ير ال��رك��ن
ال �� �ش �ي��خ خ �ل �ي �ف��ة ب ��ن �أح� �م ��د �آل
خليفة ال�ق��ائ��د ال�ع��ام ل�ق��وة دف��اع
ال� �ب� �ح ��ري ��ن مب �ك �ت �ب��ه ب��ال �ق �ي��ادة
العامة �أم�س ،الفريق �سري جون
لورمير كبري م�ست�شاري الدفاع
لل�شرق الأو�سط باململكة املتحدة
ومرافقيه ،وذلك بح�ضور �سعادة
الفريق الركن عبداهلل بن ح�سن
النعيمي وزير �ش�ؤون الدفاع.
وقد رحب معاليه به ومبرافقيه،
و�أ� � � �ش� � ��اد ب� �ع�ل�اق ��ات ال �� �ص ��داق ��ة
التاريخية واملتميزة التي تربط
ب�ي�ن مم�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن وامل�م�ل�ك��ة

املتحدة والتي لها جذور تاريخية
متينة ،منوها بالتعاون القائم
بني البلدين ال�صديقني يف �شتى
املجاالت ومنها ما يتعلق بتبادل
اخل �ب��رات وال� �ت� �ع ��اون يف امل �ج��ال
الع�سكري.
وح �� �ض��ر ال �ل �ق��اء ال� �ل ��واء ال��رك��ن
ح�سن حممد �سعد مدير دي��وان
ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة وال �ل��واء ال��رك��ن
ب �ح��ري ي��و��س��ف �أح �م��د م ��ال اهلل
م���س��اع��د رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة الأرك � ��ان
ل�ل ��إم� ��داد وال �ت �م��وي��ن وال� �ل ��واء
ال ��رك ��ن ب� �ح ��ري حم �م��د ه��ا� �ش��م
ال�سادة مدير التعاون الع�سكري.

يف االق � �ت � �� � �ص� ��اد ال� ��وط � �ن� ��ي ع�بر
ا�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات
ف �ي �ه��ا وال � �ت� ��ي ت �� �ش �م��ل اخل ��دم ��ات
املالية ،وال�سياحة وتقنية املعلومات
واالت �� �ص��االت وال�ت���ص�ن�ي��ع وال�ن�ق��ل
واخلدمات اللوج�ستية.
ودعا منت�سبي الربنامج لال�ستفادة
م �ن��ه ال�ب�رن ��ام ��ج وم � ��ن امل �ب��ا� �ش��رة
م��ع امل���س��ؤول�ين و��ص�ن��اع ال �ق��رار يف
اجل �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة مب ��ا ي�ضمن
ت�ط��وي��ر م �ه��ارات �ه��م الأ� �س��ا� �س �ي��ة يف
ط��رق البحث والتحليل والقيادة
وال� � ��ذي ��س�ي�ن�ع�ك����س ع �ل��ى ت�ط��وي��ر
ف��ر���ص العمل النوعية يف ال�سوق االقت�صادية .2030
االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي ي��رك��ز املجل�س ال� �ع� �م ��ل احل � �ك� ��وم� ��ي يف خم �ت �ل��ف
م�ساهمتها
لتعزيز
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امل �ح �ل �ي��ة وف �ق �اً ل ��ر�ؤي ��ة ال�ب�ح��ري��ن ك � �م� ��ا حت� � � ��دث ع� � �
امل�ؤ�س�سات.

اخلدمة املدنية:
ر�صد  334خمالفة �إدارية يف جهات حكومية خالل العام املا�ضي
�أك ��د ال���س�ي��د �أح �م��د ب��ن زاي��د
الزايد رئي�س دي��وان اخلدمة
امل ��دن� �ي ��ة ع� �ل ��ى ق � �ي� ��ام �إدارة
ال��رق��اب��ة الإداري � ��ة ب��ال��دي��وان
ب� � ��دور ب ��ال ��غ الأه� �م� �ي ��ة م�ن��ذ
�إن�شائها مبوجب املر�سوم رقم
( )31ل���س�ن��ة  ،2009متمث ً
ال
يف الت�أكد من التزام اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة ب�ت�ط�ب�ي��ق ق��ان��ون
اخل ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة والئ �ح �ت��ه
التنفيذية و�أن�ظ�م��ة اخلدمة
امل��دن �ي��ة ت�ط�ب�ي� ًق��ا ��س�ل�ي� ًم��ا مبا
ي �� �ض �م��ن حت �ق �ي ��ق ال� �ع ��دال ��ة
وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني
ج�م�ي��ع امل��وظ �ف�ين ،ك�م��ا تقوم
بالبحث والتحري عن �أوج��ه
الق�صور يف اجلهات احلكومية
والك�شف عن املعوقات الإدارية
ال�ت��ي ت�ع��رق��ل ال���س�ير املنتظم
ل �ل �م��راف��ق ال �ع��ام��ة واق �ت��راح

ال��و��س��ائ��ل امل�ن��ا��س�ب��ة لعالجها
وزيادة الإنتاجية.
ومن جانبها بينت ال�شيخة رنا
ب�ن��ت ع�ب��دال��رح�م��ن �آل خليفة
مديرة �إدارة الرقابة الإداري��ة
بالديوان �أبرز �إجن��ازات الإدارة
خ�ل�ال ال �ع��ام  2018وامل�ت�م�ث�ل��ة
ب�إنهاء جميع زياراتها الرقابية
امل�ي��دان�ي��ة ل�ل�ج�ه��ات احلكومية
امل �ح��ددة ،وذل ��ك بح�سب خطة
ال� � ��زي� � ��ارات ال ��رق ��اب� �ي ��ة ل �ل �ع��ام
 ،2018وامل �ع �ت � َم��دة م��ن رئي�س
ال��دي��وان ،حيث ج��رت زي��ارة 15
جهة حكومية ،ومت من خالل
ه ��ذه ال ��زي ��ارات ال�ت��دق�ي��ق على
مو�ضوعات عدة.
و�أردف � � ��ت ب� ��أن ��ه خ �ل�ال ال �ع��ام
 2018وردت ل� �ل � ��إدارة 306
ب�ل�اغ��ات �إداري� � ��ة ع��ن ط��ري��ق

ج �م �ي��ع ال ��و�� �س ��ائ ��ل امل �ت��اح��ة
ل� �ل� �ت ��وا�� �ص ��ل م � ��ع اجل� �م� �ه ��ور
ال� � �ك � ��رمي ك� �ن� �ظ ��ام ال �ت �ب �ل �ي��غ
الإل�ك�تروين والهاتف وبريد
الإدارة واحل�ضور ال�شخ�صي،
ومت ت���س� ُّل��م �أغ �ل��ب ال�ب�لاغ��ات
ال � � � ��واردة ع ��ن ط ��ري ��ق ن �ظ��ام
ال �ت �ب �ل �ي��غ الإل� � �ك �ت��روين ع�بر
موقع ال��دي��وان وه��و www.
 csb.gov.bhوت �ط �ب �ي��ق
امل ��وظ ��ف احل� �ك ��وم ��ي ،ال ��ذي
مت تد�شينه ع��ام � 2017سع ًيا
ملواكبة التحول الإل�ك�تروين
ل �ل �خ��دم��ات احل �ك��وم �ي��ة عرب
ت َبنِّي التقنيات احلديثة.
و�أكدت �أن الإدارة قامت بدرا�سة
ال �ب�لاغ��ات الإداري � ��ة م��ن حيث
ال�شكل واملتمثلة يف ا�ستيفائها
ل � �� � �ش ��روط و� � �ض� ��واب� ��ط ت �ل � ِّق��ي

ال �ب�لاغ��ات الإداري � ��ة املبينة يف
امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين ل�ل��دي��وان،
وم � ��ن ث� ��م امل� ��� �ض ��ي يف ال� �ب�ل�اغ
الإداري م��ن ح�ي��ث امل���ض�م��ون،
ح� �ي ��ث ب� �ل ��غ ع� � ��دد ال� �ب�ل�اغ ��ات
امل�ستوفية لل�شروط ً 61
بالغا،
وج � � ��رى ات � �خ� ��اذ الإج � � � � ��راءات
ال �ل�ازم� ��ة ب �� �ش ��أن �ه��ا ،ح �ي��ث مت
تعديل الو�ضع الوظيفي لبع�ض
امل �ب �ل �غ�ين وذل � ��ك ب �ع��د امل�ت��اب�ع��ة
امل�ستمرة م��ن قبل املعنيني يف
الإدارة مع اجلهات احلكومية،
�أم� ��ا ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ب�لاغ��ات
غ �ي�ر امل �� �س �ت��وف �ي��ة ل �ل �� �ش��روط،
ف�ق��د مت ب�ع��د ال��درا� �س��ة �إر� �ش��اد
املبلغني للجهات املخت�صة ومت
حفظ بع�ض املوا�ضيع ،واتخاذ
الإج � � � � ��راءات ال �ل�ازم� ��ة ب �� �ش ��أن
املوا�ضيع الأخرى.

وزير املالية :موا�صلة العمل لتعزيز التعاون االقت�صادي مع الواليات املتحدة الأمريكية
�أك��د م�ع��ايل ال�شيخ �سلمان بن
خليفة �آل خليفة وزي��ر املالية
وا ِالق � �ت � �� � �ص� ��اد ال ��وط� �ن ��ي ع�ل��ى
موا�صلة العمل لتعزيز التعاون
االقت�صادي واال�ستثماري مع
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك�ي��ة
مب ��ا ي �� �س �ه��م يف ت ��وف�ي�ر امل��زي��د
من الفر�ص النوعية الواعدة
وي� �ل� �ب ��ي ت� �ط� �ل� �ع ��ات ال �ب �ل��دي��ن

ال�صديقني.
ج ��اء ذل ��ك ل ��دى ل �ق��ائ��ه �أم ����س
ال �ث�ل�اث ��اء م ��ع � �س �ع��ادة ال���س�ي��د
ج��ا� �س �ت�ين ��س�ي�ب�يري��ل ال���س�ف�ير
الأم � �ي� ��رك � � � ��ي ل � � � ��دى مم �ل �ك��ة
ال� �ب� �ح ��ري ��ن ،و�أ� � � �ش � ��اد مب �ت��ان��ة
ال �ع�لاق��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة املتينة
ال � �ت� ��ي جت� �م ��ع ب�ي��ن ال �ب �ل��دي��ن
و�أهمية الدفع بتلك العالقات

ن�ح��و �آف� ��اق �أرح� ��ب م��ن العمل
والتن�سيق امل�شرتك.
وخ�ل�ال ال�ل�ق��اء مت ب�ح��ث �سبل
دع��م وتعزيز ال�ت�ع��اون الثنائي
ب �ي��ن ال � �ب � �ل� ��دي� ��ن يف خم �ت �ل��ف
املجاالت مبا يخدم م�صاحلهما
امل � �� � �ش �ت��رك � ��ة ،وا� � �س � �ت � �ع ��را� ��ض
�آخ� ��ر ال �ت �ط��ورات ع �ل��ى �صعيد
االقت�صاد العاملي.

