تخصيص نصف سواحل الجزر االستثمارية للعامة ...دستوري

07

local

@albiladpress.com

الـــســـواحـــل فـــي الــبــحــريــن مـــتـــوافـــرة ويــنــقــصــهــا الــخــدمــات

ال غياب و 4اعتذارات
لم تســجل جلســة الشورى غياب أي من أعضاء

عاد مشــروع تخصيص  % 50من ســواحل الجزر االســتثمارية كســواحل عامة لمطبخ

المجلــس ،فيمــا ســجلت اعتذار  4أعضــاء وهم

لجنة المرافق الشــورية ،بعد نقاش مســتفيض تضاربت فيه آراء األعضاء بين من يرى

جواد بوحســين وعــادل المعــاودة ومحمد علي

أن المشروع متوافق مع توجهات الدولة ،وبين من يرى فيه تعديًا على الملكية الخاصة.
وقبــل التصويــت ،قــال رئيــس المجلــس

ومتاحة ،إال أن ما ينقصها فقط هو توفير

علــي الصالح إن مداخالت األعضاء أزالت

الخدمــات بهــا ،وذلــك عبــر التعــاون مــع

شــبهة عدم دســتورية المشــروع ،وكشفت

القطــاع الخــاص لتأهيلهــا نظــرًا للظــروف

عــن إمكانية توافقه مــع المخطط الهيكلي

االقتصادية التي تمر بها البالد.

االســتراتيجي  ،2030مــا يرجــح احتمــال

وذكــر الشــوري علــي العــرادي أن نــص

وجود تقبل حكومي لهذه الفكرة وإمكانية

التعديل التشريعي ال يوجد به ما يخالف

التوصل معها إلى رؤية توافقية.

الدســتور أو يمثــل تعديًــا علــى الملكيــة

واعتبر الشــوري رضا منفردي أنه من غير

الخاصــة ،وفــي أي دولــة مــن العالــم هناك

المنصــف فــي حق المســتثمر اقتــراح هذا

اشــتراطات لالســتثمار ،وكل دول العالــم

المشــروع ،وذلــك أن المســتثمر يتحمــل

ال تملــك الســواحل أو تؤجرهــا إال وفــق

خصوصــا في ظــل توفر
ً
تكاليــف باهظــة،

اشتراطات واضحة.

الكثيــر مــن األماكن الترفيهيــة العامة في

ولفــت إلــى أن هــذا التعديــل التشــريعي
ً
متوافقــا مــع المخطــط الهيكلــي
جــاء

ورأت الشــورية دالل الزايــد أن الواجهات

االســتراتيجي لمملكــة البحريــن ،2030

البحريــة فــي البحرين أصبحــت متوافرة

وأن المشــروع يتحــدث عــن المشــاريع

البحرين.

حسن لسفرهم خارج البالد ،والعضو عبدالعزيز
العجمان لظروف صحية.
تغطية الجلسة :سيدعلي المحافظة
تصوير :خليل إبراهيم
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“غاندي” ضيف شرف “الشورى”

المستقبلية وليست الحالية.

السلبية على البيئة والمخزون الغذائي.

واعتبــر الشــوري فــؤاد الحاجــي أن هــذا

وتســاءل حــول مــا إذا كان مــن اإلنصــاف

التعديــل التشــريعي طارد لالســتثمار ،مع

أن تتــاح ســواحل هــذه الجــزر للعامة في

أساســا على إقامــة المزيد
تحفــظ اللجنــة
ً

الوقــت الــذي ينفــق فيــه القاطنــون فيهــا
مبالغ طائلة بح ًثا عن الخصوصية.

مــن الجــزر التــي ســيكون لهــا انعكاســاتها

البحرين تعاني من نقص شديد في سكن العمال
آالف مــن الشــقق مؤجــرة دون عقود

اســتعادت لجنــة المرافق العامة الشــورية تعديالً
تشــريعيا على قانــون اإليجار يمنع
ًّ
تسجيل عقود اإليجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي،
دون موافقة البلدية واألمانة المختصة.
وقبــل التصويــت ،دعــت الشــورية دالل

والمتمثلــة فــي وزارة األشــغال وشــؤون

الزايد إلى عرض المشــروع بقانون بشــأن

البلديــات والتخطيــط العمرانــي ،وأن

اإليجــارات علــى وزارة العــدل وإرجاعــه

وزارة العدل والشــؤون اإلســامية ليست

للجنة لدراسته ومناقشته مع الوزارة.

جهة ذات اختصاص.

وطلــب الشــوري جمــال فخــرو مــن

وذكــر الشــوري أحمــد الحــداد أن هنــاك

الحكومــة توضيــح أســباب تضــارب رأيها

آالف من الشــقق المؤجرة من دون عقود،

حــول المشــروع والمالحظــات التــي

وعليــه ينبغي على وزارة الكهرباء والماء

أوردتها عليه.

األخذ بعين االعتبار هذا األمر فيما يتعلق

وقال الشوري فؤاد الحاجي إن المشروع

برفع تعرفة الكهرباء.

ورد مــن مجلــس النــواب ،والهــدف منــه

ورأى الشوري علي العرادي أن الهدف من

هــو حفظ كيان األســرة ووضــع الضوابط

التعديل التشــريعي هو معالجة مشــكلتي

المهمــة للســكن فــي المناطــق المأهولــة

التأجيــر بالباطــن والســكن الجماعــي

بالسكان.

للعمــال ،ومــا لــم يتحقــق هــذا الهــدف

وأضــاف أنــه اللجنــة اقتصــرت علــى أخذ

فينبغي إعادته للجنة.

المرئيــات مــن الجهــات المعنيــة باألمــر

وعلقــت الشــورية منــى المؤيــد أن مملكة

منفردي وفخرو والبحارنة

البحريــن تعانــي مــن النقــص الشــديد في

وأضــاف الصالــح :جميلــة ســلمان أرادت

سكن العمال.

“تفكنا” من “عبالة” النقاش وطلبت سحب

مــن جهتــه ،قــال رئيــس المجلــس علــي

الموضــوع ،ولكــن حتــى نتفــادى مشــكلة

الصالح إن المجلس سيد قراره ،وذلك في

ســحب المواضيــع فــي المــرات القادمــة،

رده على لفتة الشــوري عبدهللا الدوســري

ينبغي االهتمام بدراســة المواضيع بشكل

بشــأن عــدم إمكانيــة ســحب التقرير دون

مستفيض ،ويتم أخذ المرئيات من جميع

طلب رئيس اللجنة أو مقررها.

الجهات ذات العالقة.

طلب اعتذار عن حضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة مقدم من عضو مجلس الشورى
نانسي إيلي خضوري للسفر خارج البالد في مهمة رسمية

االهتمام بصعوبات التعلم يعود لـ “خدمات الشورى”
 175مـــــدرســـــة تـــخـــصـــص بــــرامــــجــــا لــــــــذوي االحــــتــــيــــاجــــات الـــخـــاصـــة
اســتعادت لجنــة الخدمــات الشــورية تعديــا تشــريعيا يقضــي بإضافــة مصطلح “ذوي صعوبــات التعلم” إلــى مفهــوم ذوي االحتياجات
الخاصــة بقانــون التعليــم .وقبــل التصويــت ،دعــت الشــورية ســبيكة الفضالــة إلــى إضافــة العبــارة لمــا يمكــن أن تحققــه مــن فائدة في
المستقبل عبر إنشاء مركز خاص لهذه الفئة.

في انتظار انعقاد جلسة الشورى

وأشــارت إلــى وجود  175مدرســة تخصص

أن مفهــوم ذوي االحتياجــات الخاصــة

خاصــة ،وأمــا صعوبــات التعلــم فيتعلــق

برنامجا لذوي االحتياجات الخاصة.

فــي القانــون يشــمل جميــع الطــاب الذيــن

بوجود مشــكلة لدى صاحبها في اســتخدام

ولفتــت إلــى أن الشــخص الــذي يعانــي مــن

يختلفــون عــن الطلبــة العادييــن عقليــا أو

اللغــة المنطوقــة أو المكتوبــة علــى ســبيل

صعوبــات التعلــم ال يعانــي مــن أي إعاقــة

جسمانيا أو تعليميا أو اجتماعيا أو انفعاليا،

المثــال ،وعليــه فــإن التعديــل التشــريعي لم

ذهنيــة ،وإنمــا يعانــي مــن تأخر فــي التلقي،

ممــا يتطلــب لهــم توفيــر نوع مــن الخدمات

يأت بجديد.

وعليــه ال تــرى مانعــا مــن إخــراج هــذه الفئة

يختلف عن الطلبة العاديين.

ورأى الشــوري محمــد الخزاعــي أن صعوبــة

من دائرة االحتياجات الخاصة.

وذهبــت رئيــس اللجنــة الشــورية جهــاد

التعلــم ال تعــد نوعا مــن اإلعاقات ،إال أن من

وعلقــت ابتســام الــدالل بالقــول إن التعديل
ً
جديــدا؛ علــى اعتبــار
المقتــرح لــم يضــف

الفاضــل إلــى أن مفهــوم ذوي االحتياجــات

يعاني من هذه المشــكلة بحاجة إلى اهتمام

الخاصة يتعلق بحاجة الشــخص إلى رعاية

خاص.

ال لخرق خصوصية سكان الجزر االستثمارية
العريض :كل السواحل يجب أن تكون مشاعة للعامة

أكــد عــدد مــن الشــوريين وهــم

دالل الزايــد وخميــس الرميحــي
وعبدالرحمــن جمشــير أهميــة

اإلشــادة بجهــود قرينــة جاللــة
إبراهيــم آل خليفــة فــي تعزيــز
مكانــة المــرأة البحرينيــة ودعــم

ريادتهــا ،وتبوئهــا مناصــب عليــا

للعامة من شأنه طرد المستثمرين لخرقه الخصوصية التي تتمتع بها هذه الجزر.
وقالــت الشــورية فاطمــة الكوهجــي إن

تعزيز “مكانة المرأة”
في الرد على الخطاب
السامي

الملك ســمو األميرة ســبيكة بنت

رأى الشوري صادق آل رحمة أن مشروع تخصيص  % 50من سواحل الجزر االستثمارية

للمشروع على أن يتم إيكال مهمة تطويرها

جهاد الفاضل

فــي الدولــة وذلــك بعــد وصولهــا

لمقعد رئاسة مجلس النواب.

تطويــر هــذه الســواحل ســيحمل الدولــة

للقطاع الخاص.

المزيد من األعباء المالية.

ورأى الشــوري عبدالرحمــن جمشــير أن

وذكــر الشــوري بســام البنمحمــد أنــه مــع

المشــكلة في التعديل التشريعي هو تحديد

ضمن تقرير لجنة الرد على

المقتــرح مــن حيــث المبــدأ ،إال أن تحديــد

نسبة معينة.

الخطاب السامي لجاللة

نسبة معينة هو ما ينبغي إعادة النظر فيه.

وأشــار الشــوري أحمــد العريــض إلــى أن كل

الملك بافتتاح دور االنعقاد

وأبــدت الشــورية ابتســام الــدالل تأييدهــا

السواحل يجب أن تكون مشاعة للعامة.

األول من الفصل التشريعي

» »وتم االتفاق على إدراج ذلك

إعادة النظر في النسبة المقترحة

الخامس.

