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�لفا�ضل: ال نتدخل يف �ختيار �أع�ضائها 

ت�سكيل هيئة للمواكب احل�سينية بالو�سطى يف يوليو

ر�ؤ�ضاء  لقائه  لدى  �لفا�ضل  مبارك  �لو�ضطى  حمافظ  طرح 

يف  �حل�ضينية  �ملو�كب  �هيئات  �حل�ضينية  ��لر��ضات  �ملاآمت 

مبنى �ملحافظة بح�ضور رئي�س �الأ�قاف �جلعفرية �ل�ضيد ح�ضني 

خليفة  �آل  حمد  بن  �ضباح  �ل�ضيخ  د.  �ملحافظ  �نائب  �لعلوي 

مو�ضوع ت�ضكيل هيئة للمو�كب �حل�ضينية يف �ملحافظة �لو�ضطى 

تنفيد�ً لتوجيهات �زير �لد�خلية �لفريق �لركن �ل�ضيخ ر��ضد بن 

�ملاآمت لكي  �أع�ضائها من  �ختيار  �أن يتم  �آل خليفة، على  عبد�هلل 

ميثلون جميع �ملاآمت يف �ملحافظة، موؤكد� �ن �ملحافظة التتدخل 

يف �الختيار �أ� �لتو�ضية لكونه يخ�س �ملاآمت ��حل�ضينيات.

�رحب �حل�ضور بذلك ��عد�� �أن يتم ت�ضمية �أع�ضاء �لهيئة 

مب�ضاعدة رئي�س �الأ�قاف �جلعفرية على �ن مينحو� مهلة حتى 

�ال�ضماء  �رفع  �لرت�ضيح  الكتمال  �لعام  هذ�  من  يوليو  �ضهر 

متابعة  يف  �هتمامه  على  للمحافظ  �ضكرهم  مقدمني  للمحافظ، 

لت�ضهيل  �ملطلوب  بال�ضكل  ��إمتامها  الإجناحها  �الإجر�ء�ت  كافة 

جميع �الأمور �لتي تلبي جميع �حتياجاتهم.

طارق اجلالهمة

بنك الإ�سكان: ارتفاع التمويالت

 الإ�سكانية بن�سبة 71% العام املا�سي

�ضجل بنك �الإ�ضكان �رتفاعاً بن�ضبة 71% يف �إجمايل 

قيمة �لتمويالت �الإ�ضكانية �لتي �ضرفها يف 2012، �إذ 

بلغ �إجمايل قيمة هذه �لتمويالت 43،4 مليون دينار 

مقارنة  �ضهريا،  دينار  مليون   3،6 مبعدل  بحريني 

مليون   2،1 مبعدل  بحريني،  دينار  مليون  بـ25،4 

���ضتفاد  �ضرفها يف 2011.  �ضهريا،  بحريني  دينار 

من هذه �لتمويالت 3509 �أ�ضرة يف 2012 يف مقابل 

2566 �أ�ضرة يف 2011. 

�الإ�ضكان،   ببنك  �مل�ضرفية  �لعمليات  رئي�س  �قال 

�رتفاع  يف  �أثرت  عو�مل  عدة  »�أن  �جلالهمة:   طارق 

عودة  �أهمها  �الإ�ضكانية،  �لتمويالت  من  �ال�ضتفادة 

�الأ��ضاع �إىل طبيعتها ب�ضكل عام، باالإ�ضافة �إىل توفري 

�لبنك خليار�ت �حللول �لتمويلية ��الإ�ضكانية �ملختلفة 

�من بينها توفري �لتمويل �الإ�ضايف �لذي يقدمه �لبنك 

��لر�غبني  �الإ�ضكانية  �خلدمات  من  للم�ضتفيدين 

ترميم  �أ�  بناء  ل�ضر�ء،  �لتمويلية  مقدرتهم  رفع  يف 

�الإ�ضكان  بنك  متّيز  �العتبار  يف  �أخذ�ً  �ملالئم،  �مل�ضكن 

�لتمويل  على  للح�ضول  �ضمان  توفري  �ضر�رة  بعدم 

عدد  مع  �تفاقات  �لبنك  عقد  �إىل  باالإ�ضافة  �الإ�ضايف، 

من �ملطورين �لعقاريني �لذين يوفر�ن  �مل�ضاكن ذ�ت 

�لكلفة �ملنا�ضبة، ��لتي جتعل متلك هذه �مل�ضاكن خيار�ً 

مريحا مع توفّر �لتمويل �ملنا�ضب من بنك �الإ�ضكان« 

�لتمويالت  قيمة  من  �أن %44  �إىل  �الأرقام  �ت�ضري 

مليون   19،7 قيمته  مبا  �أ�ضرة،   820 منها  ��ضتفاد 

دينار بحريني، فيما ��ضتفادت 894 �أ�ضرة من 12،8 

مليون دينار بحريني الأغر��س �لبناء بن�ضبة 25% من 

قيمة �لتمويالت �الإ�ضكانية، �أما متويالت �لرتميم فقد 

 10،8 قيمتها  �بلغت  �أ�ضرة،   1795 منها  ��ضتفادت 

مليون دينار �ضكلت 26% من �إجمايل متويالت �لبنك 

�الإ�ضكانية يف 2012

ت�ضهيل  يف  جنح  �لبنك  �أن  �جلالهمة  ��أ��ضح 

�الإجر�ء�ت  �تطوير  �لتمويالت،  �ضرف  �إجر�ء�ت 

��خلدمات من خالل طاقم مهني �متدرب على �لتعامل 

من  �مل�ضتفيدين  للمو�طنني  �أتاح  كما  �لعمالء،   مع 

�خلدمات �الإ�ضكانية �مكانية �نهاء عدد من �الإجر�ء�ت 

يف حمطة ��حدة بعد �أن �فتتح مكتب �لتوثيق خالل 

�لعام �ملا�ضي.

»ال�سداقة البحرينية ال�سينية« تبحث مع ال�سفري ال�سيني تطوير العالقات
�ل�ضينية  �لبحرينية  �ل�ضد�قة  جمعية  �أع�ضاء  ز�ر 

�إد�رة �جلمعية �ضفري  �ملوؤيد رئي�س جمل�س  برئا�ضة خالد 

�ل�ضني لدى �لبحرين حيث مت تقدمي �ل�ضكر للتعا�ن �لد�ئم 

الأعمال  �ملقرتحات  �تبادل  �ل�ضديقة  �ل�ضني  جلمهورية 

�جلمعية  ت�ضعى  ��لتي   2013 ل�ضنة  �جلديدة  �جلمعية 

للقيام بها ل�ضالح �لطرفني.

��أعرب رئي�س جمل�س �الإد�رة عن �ضكره لل�ضفري على 

يف  �لكبري  �ل�ضفارة  د�ر  مبينا  �جلمعية،  �أع�ضاء  دعوته 

خ�ضو�ضا  �ل�ضينية  �لبحرينية  �ل�ضد�قة  جمعية  خدمة 

بوجود �لعالقة �حلميمة بني �لبحرين ��ل�ضني. 

�ل�ضفري عزمهم على  مع  لقائهم  �الأع�ضاء خالل  �ركز 

�لتعا�ن �مل�ضتمر بني مملكة �لبحرين ��جلمهورية �ل�ضينية 

��لثقافية  ��لتجارية  �القت�ضادية  �ملجاالت،  جميع  يف 

��الجتماعية �غريها، حيث جرى تبادل �القرت�حات حول 

�جلادة  بالفعاليات  ��لقيام  �جلمعية  عمل  تطوير  كيفية 

�ل�ضينية يف جميع  �لبحرينية  �ل�ضد�قة  ��ملهمة جلمعية 

�لنو�حي. ��أعرب �ل�ضفري �ل�ضيني عن ترحيبه الأي تعا�ن 

��ل�ضفارة  �ل�ضينية  �لبحرينية  �ل�ضد�قة  جمعية  بني  ما 

م�ضاندة  �أي  لتقدمي  �ال�ضتعد�د  �أمت  على  �هو  �ل�ضينية 

ما  �لعالقة  تعزيز  هدفها  ��لتي  �جلمعية  لهذه  �تعا�ن 

�لعالقات  يف  حيويا  د�ر�  �تلعب  ��ل�ضني  �لبحرين  بني 

�ملتبادلة بني �لبلدين.

الأ�سغال تنتهي من تطوير

 �سوارع جممعني يف �سرتة

�إد�رة م�ضاريع ��ضيانة �لطرق بوز�رة  قال مدير 

�لوز�رة  �ن  �ل�ضالح  حممد  ر�ئد  �ملهند�س  �الأ�ضغال 

 602 للمجمعات  بوقوة  �ضو�رع  تطوير  من  �نتهت 

دينار�ً   214.872 بلغت  �إجمالية  بكلفة    604  �

حيث مت تر�ضية �ملناق�ضة من قبل جمل�س �ملناق�ضات 

��ملز�يد�ت على �ملقا�ل �ضركة حفريات �لت�ضامن.

طرق  باإن�ضاء  قامت  �الأ�ضغال  �ز�رة  �ن  ���ضاف 

ربط  �ضاأنها  من  ��لتي  كيلومرت   2.8 بطول  جديدة 

�هو  �لطرق  ب�ضبكة  �ملنطقة  يف  �ضكنية  �حدة   217

ما  باملنطقة،  ��لقاطنني  �ملو�طنني  حركة  �ضي�ضهل  ما 

حيث  �ملر�رية،  �ل�ضالمة  م�ضتوى  رفع  يف  �ضي�ضهم 

�لقدمي  �لر�ضف  �إز�لة  على  �لتطوير  �أعمال  �حتوت 

�طبقات �لدفان �لقدمية لها ���ضتبد�لها بطبقات دفان 

جديدة �ضمن �ملو��ضفات �ملتفق عليها �تركيب �أنابيب 

�أر�ضية لال�ضتخد�م �مل�ضتقبلي للخدمات، كما مت �إن�ضاء 

�ضبكة لت�ضريف مياه �الأمطار، باالإ�ضافة الإن�ضاء �ضبكة 

لالإنارة �ر�ضف �لطرق �لرئي�ضية باالإ�ضفلت، فيما مت 

�عمل  ��جلانبية  �لد�خلية  للطرق  �لطوب  ��ضتخد�م 

�أر�ضفة منخف�ضة �الرتفاع ملو�قف �ل�ضيار�ت«.

�لطرق  ��ضيانة  م�ضاريع  �إد�رة  مدير  ��أ��ضح 

خمتلف  يف  �لطرق  تطوير  على  تعمل  �لوز�رة  �أن 

لتحديث  حمددة  زمنية  �أجندة  �ضمن  �ململكة  قرى 

�ململكة، �ياأتي  �لقرى يف خمتلف حمافظات  �تطوير 

لتقدمي  �لبلدية  �ملجال�س  ممثلي  مع  بالتن�ضيق  ذلك 

�أف�ضل �خلدمات للمو�طنني ��ملقيمني من خالل حتديد 

�الأ�لويات من �حتياجات �لقرى.

بعد تف�ضيل �أ�ضحابها �الحتفاظ باأر��ضيهم

وزراة البلديات تلغي ا�ستمالك 9 اأرا�ضٍ  مل�سـاريع اإ�سكـانية

كتبت - عائ�ضة �ل�ضديقي: 

�لبلديات  �ضوؤ�ن  �زير  �أ�ضدر 

�لكعبي  د.جمعة  �لعمر�ين  ��لتخطيط 

من  جمموعة  عن  ��ضتغناء  قر�ر�ت   9

�لعقار�ت �مل�ضتملكة ل�ضالح م�ضر�عات 

�إ�ضكانية يف كل من �حلورة �جنو�ضان.

�ن  »�الأيام«  لـ  م�ضادر  ��كدت 

عن  �لبلديات  �ز�رة  ��ضتغناء  �أ�ضباب 

�أ�ضحابها  تف�ضيل  هو  �الأر��ضي  هذه 

عن  عو�ضا  باأر��ضيهم  �الحتفاظ 

كونهم  تعوي�س،  على  ح�ضولهم 

فاإن  �لقانون  �مبوجب  بحرينيني 

�الحتفاظ  بني  ما  يخري  �لبحريني 

تعوي�س  على  �حل�ضول  �أ�  باأر�ضه 

نظري ��ضتمالك �أر�ضه للمنفعة �لعامة. 

على  بناء  جاء  قد  �لوزير  قر�ر  �كان 

مبوجب  له  �ملخولة  �ل�ضالحيات 

 2009 ل�ضنة   )39( رقم  �لقانون 

للمنفعة  �لعقار�ت  ��ضتمالك  ب�ضاأن 

 )31( رقم  �ملادة  �باالأخ�س  �لعامة، 

مت  ملن  »يجوز  على:  تن�س  ��لتي 

�لعقار  هذ�  ي�ضرتد  �أن  عقاره  ��ضتمالك 

�إذ� قرر �مل�ضتملك العتبار�ت �أ� ظر�ف 

يقدرها، �ال�ضتغناء عن تنفيذ �مل�ضر�ع 

�لذي مت �ال�ضتمالك من �أجله، �ذلك ما 

تخ�ضي�س  �لوزر�ء  جمل�س  يقرر  مل 

من  الأي  �ال�ضتمالك  مو�ضوع  �لعقار 

�مع  �الأخرى،  �لعامة  �ملنفعة  �أعمال 

مر�عاة حكم �لفقرة �ل�ضابقة، �حق من 

مت ��ضتمالك عقاره �لتظلم ��لطعن على 

قر�ر جمل�س �لوزر�ء.

�لذي  �مل�ضتملك  على   يتوجب  كما 

مو�ضوع  �لعقار  عن  �ال�ضتغناء  يقرر 

��ضتمالك  مت  من  يخطر  �أن  �ال�ضتمالك 

عقاره باال�ضتغناء عن هذ� �لعقار �عدم 

�لعامة  �ملنفعة  �أعمال  من  الأي  لز�مه 

�لو�ضول  بعلم  عليه  مو�ضى  بخطاب 

�لعقار  �ال�ضتغناء عن  قر�ر  ين�ضر  ��أن 

�جلريدة  يف  �ال�ضتمالك  مو�ضوع 

يف  �ال�ضتغناء  قر�ر  �يعلق  �لر�ضمية، 

مقر �لبلدية �لو�قع �لعقار �ضمن د�ئرة 

مهلة  له  يحدد  �أن  على  �خت�ضا�ضها، 

بطلب  للتقدم  يوما  �ضتني  عن  تقل  ال 

مبلغ  ��إعادة  �لعقار  هذ�  ال�ضرتد�د 

�لعقار  عن  ��ضتلمه  �لذي  �لتعوي�س 

�أقل با�ضتثناء  �أيهما  �أ� قيمته �ل�ضوقية 

�نق�ضت هذه  فاإذ� ما  �الأخرى،  �حلقوق 

قيمة  ��ضد�د  �لطلب  تقدمي  د�ن  �ملهلة 

�ال�ضرتد�د  يف  �حلق  �ضقط  �لعقار 

�يكون للم�ضتملك �لت�ضرف يف �لعقار 

�مل�ضتملك بكافة �أنو�ع �لت�ضرفات«.  

�لتي  �ال�ضتمالك  قر�ر�ت  �كانت 

�ضدرت يف  �جلريدة �لر�ضمية يف 17 

مت  �أنه  على  �كدت  قد  �جلاري  يناير 

مقررة  كانت  �أر��س   5 عن  �ال�ضتغناء 

للم�ضر�ع �الإ�ضكاين يف �ملنطقة �لقدمية 

باحلورة يف جممع 318 ح�ضب طلب 

�ز�رة �الإ�ضكان، �كذلك �ال�ضتغناء عن 

مل�ضر�ع  خم�ض�ضة  كانت  �أر��س   4

جنو�ضان �الإ�ضكاين ح�ضب طلب �ز�رة 

�الإ�ضكان.

�زير �لبلديات

بعد �عتمادها من جمل�س �إد�رة هيئة �ملوؤهالت ��ضمان جودة �لتعليم  

د. امل�سحكي: تد�سنُي الهوية اجلديدة يعك�ض مدلولت املرحلة القادمة
جمل�س  �عتمد 

�لهيئة  �إد�رة 

طنية  لو �

ت  هال للموؤ

جودة  ��ضمان 

�لُهِويَّة  موؤخر�ً  ��لتدريب  �لتعليم 

م�ضر�ع  �ن�ضمام  بعد  للهيئة  �جلديدة 

مظلة  حتت  للموؤهالت  �لوطني  �الإطار 

تطلعات  بد�ره  �ضيلبي  ��لذي  عملها، 

�متطلبات �لتو�ضع يف نطاق عمل �لهيئة 

�م�ضوؤ�لياتها �جلديدة ��ملهام �لتي نيطت 

حقيقيًّا  د�فعاً  بذلك  �ضي�ضكل  ��لذي  بها، 

تطوير  تعزيز  يف  �ل�ضعي  جدية  نحو 

بو�ضفهما  ��لتدريب  �لتعليم  قطاعْي 

ركيزتنْي من ركائز قيام �لتنمية �ل�ضاملة.

للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ��أكدت 

�لوطنية للموؤهالت ��ضمان جودة �لتعليم 

�مل�ضحكي  جو�هر  �لدكتورة  ��لتدريب 

للهيئة  �جلديدة  �لهوية  ت�ضميم  �أن 

بالتز�من  جاء  قد  �ملتميزة،  �حُللَّة  بهذه 

ح�ضرة  عن  �مللكي  �ملر�ضوم  �ضد�ر  مع 

�آل  �مللك حمد بن عي�ضى  �ضاحب �جلاللة 

�ملا�ضي بتنظيم هيئة  خليفة يف دي�ضمرب 

��إعادة  ��لتدريب  �لتعليم  جودة  �ضمان 

للموؤهالت  �لوطنية  »�لهيئة  �إىل  ت�ضميتها 

��لتدريب«،  �لتعليم  جودة  ��ضمان 

لي�ضبح �الإطار بذلك �حدة خام�ضة �ضمن 

�الأربع،  �لهيئة  عمل  �حد�ت  منظومة 

�لتعليم  موؤ�ض�ضات  �أد�ء  �ملعنية مبر�جعة 

��لتدريب ��إجر�ء �المتحانات �لوطنية«.

جهود  على  د.�مل�ضحكي  ��أثنت 

�لتعليم  تطوير  على  �لقائمة  �لقيادة 

��الرتقاء بجودته يف ظل ر�ؤية �لبحرين 

خالل  من  �ذلك   .2030 �القت�ضادية 

مت  �لتي  �لتعليمية  ��مل�ضاريع  �ملبادر�ت 

تد�ضينها على �ضوء ذلك؛ ل�ضمان ح�ضول 

�ملو�طنني على �أعلى م�ضتوى من �لتعليم، 

�كت�ضاب  خالله  من  ي�ضتطيعون  �لذي 

طموحاتهم  لتحقيق  �ملطلوبة  �ملهار�ت 

�لعلمية ��لعملية �لتي �ضتجعلهم �خليار 

هذه  جملة  �من  �لوظائف،  ل�ضغل  �الأمثل 

لتطوير  �لوطني  �مل�ضر�ع  �مل�ضاريع: 

خطًطا  ت�ضمن  �لذي  ��لتدريب  �لتعليم 

�لتنفيذ  حيز  دخلت  للتطوير  طموحة 

منذ نهاية �لعام 2007، �إىل جانب تنفيذ 

�إن�ضاء  يف  متثلت  �مبادر�ت  م�ضاريع 

كلية �لبحرين للمعلمني، �كلية �لبحرين 

�لتقنية )بوليتكنيك �لبحرين(، �م�ضاريع 

لتطوير �لتعليم ��لتدريب �لفني ��ملهني، 

�مبادرة لتطوير �لتعليم �لعايل �توحيد 

�لهيئة  �إن�ضاء  �ختاماً  �لقبول،  �أنظمة 

جودة  ��ضمان  للموؤهالت  �لوطنية 

�لتعليم ��لتدريب.

�لُهِويَّة  عملية حتديث  �أن  ��أ��ضحت 

للموؤهالت  �لوطنية  للهيئة  �جلديدة 

��ضمان جودة �لتعليم ��لتدريب م�ضاألة 

يف غاية �الأهمية؛ لكونها حتقق �ل�ضورة 

��جلهات  �ملعنيني  لدى  �ملاأمولة  �لذهنية 

م�ضرية  �تو�كب  جهة،  من  �لعالقة  ذ�ت 

جهة  من  �جلديدة  �م�ضوؤ�لياتها  مهامها 

يحقق  �أن  �ضاأنه  من  ما  كل  يف  �أخرى، 

�لتعليم  قطاعْي  يف  �ملن�ضودة  �جلودة 

��لتدريب، �بالتايل �لدفع بعجلة �لتنمية 

��ضوالً  �الأمام  �إىل  �لبالد  يف  �ل�ضاملة 

�ال�ضرت�تيجية  ��أهد�ف  ر�ؤى  لتحقيق 

�القت�ضادية 2030.

د.جو�هر �مل�ضحكي


