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فشلت التمليك شقق واهللا المخرق)بوصندل: محمد (تصوير: استثنائية   بحاجة إلى جلسة الشيخ: أزمة اإلسكان

في «المطار» الخمور ومنع العمودي البناء بينها وقف من

إلى «المرافق» اإلسكان» «حلول ويرجعون برغبة... اقتراحًا 14 يمررون النواب
المسقطي أماني - القضيبية §

أمس جلستهم فــي  ــواب  ــن ال مجلس أعــضــاء ــرر  م  ]
لجنة  إلى واحداً  اقتراحًا  وأرجعوا برغبة،  اقتراحًا   14
وهو بشأنه، التدارس إلعــادة والبيئة العامة المرافق
أسباب ــة ــدراس ب مستعجلة بصفة برغبة االقــتــراح

لها. المناسبة الحلول ووضع اإلسكانية المشكالت
ــب ــائ ــن ال ـــــار أش أن  ــد  ــع ب ــــراح ــــت االق ــــــاع  إرج ـــــاء  وج
أهم ــن م ــان  ــك اإلس قضية أن ــى إل الشيخ عبداللطيف
وأن البحريني، الــمــواطــن يواجهها الــتــي المشكالت 
أشارت إذ محددة، غير جاءت اللجنة توصيات بعض
جلسة  بتخصيص  مــطــالــبــًا للمشكلة، حـــًال   29 إلـــى
اإلسكان وزارة  وخطة اإلسكانية المشكالت لمناقشة

بشأنها.
خمسية خطة بوضع العسومي النائب طالب فيما
مناطق جميع فــي اإلسكانية المشكلة لحل واضــحــة

البحرين.
جاء برغبة االقتراح أن أحمد  علي النائب وأوضــح
برغبة اقتراح  وجود ضرورة بشأن الجدل أثير أن  بعد
ليحدد االقتراح بسحب مطالبًا عامة، قضية لمناقشة

اإلسكان. قضايا لمناقشة معينة جلسة المجلس
بصفة برغبة ــراح ــت االق على المجلس وافـــق فيما 
الــجــامــعــيــيــن مــســتــعــجــلــة بـــشـــأن الـــســـمـــاح لــلــطــلــبــة
بها المعترف الخارج في الجامعات  إلــى المنتسبين
التي الشروط  ضمن البحرين  داخل االمتحانات  تأدية
على ــك ذل ويــســري والتعليم،  التربية  وزارة تحددها 
كاملة دراســيــة  سنة أنــهــوا الــذيــن الجامعيين الطلبة 

بنجاح.
على اعتراضًا ــدى  أب العسومي ــادل ع النائب أن إال 
ولكن التعليم تسهيل ــع م «نــحــن ـــال: ق إذ االقـــتـــراح، 
لدينا البحرين في أننا وخصوًصا مدروسة، بصورة
مستوى عــلــى الخليجية الـــدول ــن م عــدد ــع  م مشكلة 
الوقت التربية وزارة إعطاء  ويجب  العالي، التعليم

لدراسته». الكافي
عبدعلي النائب االقــتــراح،  مقدمي أحــد ــار أش بينما 
المنتسبين الطالب من  مجموعة أن  إلى حسن،  محمد
امتحاناتهم يــــؤدون ــوا ــان ك ــة ــي ــارج خ ــات  ــع ــام ج إلـــى 
ــؤالء ه ــاول ــن ــت ي االقـــتـــراح أن ــًا  ــح ــوض م الــبــحــريــن،  ــي  ف
يقدموا أن على  منهم، المستجدين وليس فقط  الطلبة
تضعها ــي ــت ال ــروط ــش ــال ب الــبــحــريــن  ــي  ف امــتــحــانــاتــهــم 

ذلك. الجامعة ممانعة عدم  مع  وخصوصًا الوزارة،
بصفة برغبة االقتراح  على المجلس موافقة وبعد 
تطوير وموازنة استراتيجية اعتماد بشأن مستعجلة
االتحاد مــع بالتعاون المعدة البحرينية الــقــدم  ــرة  ك
«يجب القعود: لطيفة النائب قالت القدم، لكرة الدولي
ألنه اللعبة تطوير في التامة الحرية االتحاد يعطى أن
في التدخل يمكن وال ــة، ــدي واألن الشباب قطاع يمثل
األخذ دون من الفورية  القرارات وتمرير االتحاد  شئون 

برأيهم».
حاجة فأكد الظهراني خليفة المجلس رئيس ــا أم
بصورة األندية دور إلحياء استراتيجية إلى البحرين
الدنانير ماليين تضخ الحكومة  أن  إلى مشيراً عامة،

ناٍد. لكل دينار ماليين 3 بواقع جديدة،  أندية إلنشاء 
يتم حتى األندية تنشئ  البحرين مملكة  «هل وقال:
كنا حين  أنديتنا  أين فقط؟ والرياضة الكرة لعب  فيها 
يمارس ــان وك فيها؟ االشــتــراك  قيمة ــات آن ــع أرب ندفع 
الثقافية ــات ــق ــاب ــس ــم وال والــصــحــيــفــة ــوح  ــس ــم ال فــيــهــا 
دورها من اآلن  األندية دور  أين  والمكتبات،  والصناديق
نرجو لذلك والستينات؟ والثالثينات األربعينات في

والشباب». األندية إلنقاذ اإلستراتيجية هذه تأتي أن
بصفة برغبة االقتراح على المجلس وافق ذلك، إلى
من الطبيب بتوفير الصحة وزارة بالتزام مستعجلة
في الطبية الخدمة وقــصــر للمريض الماثل الجنس
النساء، جنس على ـــوالدة وال النساء  أمـــراض أقــســام 

المتوفين. جثث على للكشف المماثل الجنس وتوفير
والنواب الشورى  مجلسي شئون  وزير أن رغم  وعلى
أن للمجلس سبق ــه أن ــى إل ــار أش الفاضل  عبدالعزيز 
منوهًا عليها، أجابت والحكومة نفسها، الرغبة رفــع
رد من  والتأكد الرغبة هــذه  برفع التريث  ــرورة ض إلــى 

رفعها. قبل السابق االقتراح على الحكومة
التي الرغبة أن أكــد ــراد، م عبدالحليم  النائب أن إال 
نساء بتعيين تتعلق كانت الفاضل الوزير إليها أشار
موضوع باالقتراح  عالقة  له  وليس  ــوالدة، ال قسم في

النقاش.
الحكومة بقيام برغبة االقتراح على المجلس ووافق
قبل من دوري  بشكل  المسنين لبيوت صحية  بزيارات 
رعاية إيجاد  هدفها اجتماعيات، ومشرفات ممرضات 
وحالتهم صحتهم على واالطمئنان للمسنين  بيتية
مستعجلة بصفة برغبة االقتراح وعلى االجتماعية،
الصحي للتأمين برنامج بتمويل الحكومة التزام بشأن
للرعاية المسن احــتــيــاجــات  ــع م يتناسب للمسنين 
والتكافل التأمين ــات ــرك ش ــع م بالتنسيق  الصحية 

البحرين. في  العام النفع ذات الرسمية والهيئات 
األراضــي بحصر برغبة  االقــتــراح المجلس مــرر كما 
واستثمارها وتطويرها وتسجيلها البحرين في األثرية
ثابتة آثار من  يمكن ما واستعادة عليها التعدي  ومنع

للدولة. ومنقولة 
مطار فــي الخمور بمنع  برغبة ــراح  ــت االق بشأن ــا  أم
النائب االقتراح  مقدمي  أحد  فتطرق  الدولي،  البحرين
مطار عــبــر ــن  ــدي ــواف ال ــام ــي ق مــســألــة  ـــى  إل ــد  ــال خ مــحــمــد 
إلى البحرين من هدايا الخمور بأخذ الدولي البحرين
االقــتــراح أن ــى إل مشيراً والعربية، الخليجية  الــدول 
يشمل أيضًا وإنما الحرة، السوق على فقط يقتصر ال
الخمور تــقــدم  الــتــي  الــمــطــار ــي ف ــودة  ــوج ــم ال الــمــطــاعــم 

األولى. الدرجة لركاب المخصصة واألماكن
تلبية بتعجيل بــرغــبــة ــراح ــت ــاالق ب يتعلق  وفــيــمــا 
االجتماعية التنمية  وزارة من المساعدة طالبي  حاجة
من  أشهر  3 تتعدى ال  بحيث االنتظار فترة وتقليص

اقتراح على المجلس ــق واف المساعدة، طلب  تــاريــخ
المساعدة صــرف يتم بــأن بوصندل  إبراهيم النائب

أشهر. 3 تجاوزت مدة حال في بأثر رجعي
بدرية التنمية  وزارة ــي ف المساعد الــوكــيــل أن  إال 
اإللكتروني النظام تطبيق بعد أنه أوضحت الجيب،
حتى متعطل بحث أي يوجد االجتماعية، ال للمساعدات
لم  طلب  700 عدا ،2008 األول كانون ديسمبر/  شهر

المساعدة. طالب هو فيها الرئيسي والسبب فيها يبت
والتي األشهر،  ثالثة مدة  على  نختلف  «لسنا  وقالت:
طالبي أن هــو الرئيسي السبب وإنــمــا أقــل،  تــكــون  قــد 
البيانات يستوفون ال  كثيرة ــان ــي أح ــي ف الــمــســاعــدة
يتطلب ــي ــع رج ــر ــأث ب االقـــتـــراح وتــطــبــيــق الــمــطــلــوبــة، 
في أكثر سيتأخر المساعدة طالب  أن كما أكثر، موازنة

المطلوبة». البيانات تنفيذ
برغبة ــراح ــت االق على المجلس  موافقة ــم رغ وعلى 
المحرق ــل ــاح س اســتــمــالك ــأن ــش ب مستعجلة  بصفة 
فإن عامّاً للمواطنين، متنفسًا وتطويره ليكون الجنوبي
البوعينين غانم النواب مجلس لرئيس األول النائب
هذه أن وخصوصًا الواقعي»،  «غير بـ  االقتراح وصف 
والجوازات والجمارك السواحل خفر مبنى بها المنطقة
بها سيتم التي اآللية عن متسائًال المحرق، وفرضة
فيها اقتصادية أنشطة وجود  مع  األرض هذه استمالك

أعوام. منذ
المباني معظم أن  أكد الدوسري حسن النائب  أن إال
تؤثر وال متهالكة  مباٍن هي  الساحل على الموجودة 

خفر استثناء مقترحًا االقــتــصــاد، على كبيراً تــأثــيــراً
االقتراح. من السواحل

معاملة بشأن برغبة  االقتراح على المجلس ووافق
يتسلموا ولــم  بــنــاء أو ـــراء ش قــرض عــلــى الحاصلين 
عن ــادر ــص ال ــرار  ــق ال بحسب كــلــّيــًا أو  جــزئــّيــًا  قــروضــهــم 
اإلسكانية القروض سقف زيادة بشأن الوزراء مجلس
فترة  وزيــــادة ديـــنـــار، ألـــف   60 إلـــى   40 ــن م ــدة ــدي ــج ال
بمجرد  القرار ينفذ أن على عامًا،  30 إلى   25 من السداد

صدوره.
بقيام بــرغــبــة ـــراح ـــت االق عــلــى الــمــجــلــس  وافـــق  كــمــا 
إليها ــة ــع ــاب ــت ال ــات ــس ــؤس ــم وال ــات  ــئ ــي ــه وال ــة  ــوم ــك ــح ال

لموظفيها. نقل سيارات بتوفير الكبرى والشركات
اإلسكان وزارة بإلزام برغبة  االقتراح  المجلس وأيد
الطلبات عدد من أكثر إسكانية تمليك شقق بناء بعدم

سكنية. شقق على  الحصول في  الراغبة
إلى التوجه أن إلى بوصندل إبراهيم النائب وأشار
البحرين، في وأخيراً دول عدة في فشل العمودي البناء
في مدينة اإلسكانية المواطنين الشقق رفض إلى مشيراً
المواطنين لرفض كافيًا مؤشراً اعتبره ما وهو عيسى،
بدأ يتم بأن الحكومة مطالبًا التوجه، لهذا البحرين في
اإلسكانية. الشقق من المزيد بناء عدم في جدّيًا التفكير
تطوير بشأن برغبة االقتراح على  المجلس ووافــق 
مرشدين تدريب بشأن  برغبة واالقتراح المنامة، مرفأ
البحري ـــاد اإلرش مهنة لــمــزاولــة بحرينيين  بحريين 

البحرين. بموانئ

المطار في الخمور بمنع يطالب القدمخالد كرة تطوير دعم ضرورة ترى القعود

تحيزًا يعتبر المتهمين مطالب مع النيابة تجاوب عدم

إجراءاتها المخالفة للقانون مسئولية الديري: الداخلية تتحمل
الوفاق جمعية - القفول § 

على الديري حمزة الشيخ النائب الوفاق كتلة عضو شدد ]
وزارة ــراد وأف الوطني األمــن  جهاز بها يقوم التي اإلجـــراءات أن 

مملكة البحرين. لدستور صارخًا انتهاكًا الداخلية تمثل
تجاه تصرفاتها مسئولية الداخلية وزارة الــديــري وحمل 
مقدمتهم ــي وف كــافــة، المعتقلين سالمة وضــمــان الموقوفين 
المقداد حبيب محمد والشيخ  مشيمع حسن  السياسي الناشط
حرصًا شروط دون مع باقي المعتقلين سراحهما بإطالق مطالبًا

والمواطنين. الوطن سالمة على
أن  عــلــى تــنــص (ج) الــبــنــد   20 ــادة ــم ال أن ــري ــدي ال وأوضــــح 
فيها قانونية ُتؤّمن محاكمة في إدانته تثبت بريء حتى «المتهم
مراحل جميع في الدفاع حق لممارسة الضرورية الضمانات

للقانون». وفقًا والمحاكمة التحقيق

أي  ُيعّرض «ال  فيها جــاء (د) البند  19 المادة أن إلــى ــار وأش
للمعاملة أو لإلغراء، أو  المعنوي،  أو  المادي  للتعذيب إنسان
يبطل كما ذلك، يفعل عقاب من ويحدد القانون بالكرامة، الحاطة
باإلغراء أو التعذيب وطأة تحت صدوره يثبت اعتراف أو قول كل

بأي منهما». أو التهديد لتلك المعاملة أو
أرض على يــجــري مما ــواد ــم ال هــذه ـــن  «أي ــري  ــدي ال ــاءل  ــس وت
واألمزجة األهواء بحسب القانون البعض يطبق ولماذا الواقع؟ 

والتوجهات؟».
النصوص، لهذه مغايراً الواقع في يجري «ما أن الديري وأكد
وحشية بصورة بيوتهم  من أخذوا المعتقلين من العديد  فهناك
تسبب مما لبيوتهم، الرئيسية األبواب تكسير وتم حضارية غير
إهابة تتم االعتقال عملية أثناء وفي والنساء، ترويع األطفال في
ألهله يسمح وال أثره،  يختفي  ثم مقززة، بصورة  وجره  المعتقل،
األهل ويبقى إليه،  يحتاج ما له إيصال أو توقيفه مكان  بمعرفة

ابنهم». مصير يعرفون قلق ال في
من ــال ح مــا ــي، ح ضمير ذي لكل «ســؤالــي الــديــري وأضـــاف 
حالته وعلى بمالبسه زنزانته في  ويبقى الصورة بهذه  يعتقل 
حقوقه على يحصل أن دون اعتقاله،  موقع  من عليها أخذ التي
هذا يعتبر أال والدستورية، القانونية حقوقه عن فضًال اإلنسانية

ومعنويا؟». ماديًا تعذيبًا
ـــدول ال وبــمــنــطــق ــور ــت ــدس ال بــحــســب  ـــذا  ه إن  الـــديـــري  وقــــال 
أقسى من هو  حقوقه وتراعي اإلنسان تحترم التي المتحضرة

والمعنوي. المادي التعذيب أنواع
المتهمين مع  تقف  أن بها ــدر األج كــان  النيابة أن  إلــى ــار  وأش
إدانته، تثببت حتى ــريء  ب والمتهم لهم شريفًا خصمًا كونها
ألهالي السماح عن تمتنع أن  ال  القضاء، على محسوبة وهــي
أو شيء أي لهم إيصال من ومنعتهم أبنائهم زيارة من الموقوفين
الدستور؟ مع يتوافق هل أو العدل، من هذا فهل زيارتهم، محاولة

الثقافية واألندية الجمعيات مشروع تناقش النواب» «خدمات
النواب مجلس - القضيبة §

في  البرلمانية الخدمات لجنة تناقش  ]
الــيــوم سيعقد الــــذي ــي ــوع ــب األس اجــتــمــاعــهــا 
بعض بتعديل قــانــون  مــشــروع ـــاء)، ـــع (األرب
االجتماعية واألندية الجمعيات قانون أحكام

في ميدان الخاصة العاملة والثقافية والهيئات
الخاصة والــمــؤســســات والــريــاضــة  الــشــبــاب 
لسنة (21) ــم رق بقانون بالمرسوم الــصــادر
(52) رقــم  الملكي للمرسوم المرافق  ،1989
اجتماع خالل يتم أن من المزمع و .2008 لسنة
علي الــنــائــب يــتــرأســهــا ــي  ــت وال ــا  ــه ذات اللجنة 

بشأن قانون مشروع مناقشة استكمال أحمد
المكاتبات في العربية اللغة استعمال وجوب
الشورى مجلس وقرار  المملكة، في  والالفتات
لسنة ( ) رقم قانون مشروع بخصوص الموقر
(74) رقم  القانون من  (6) المادة  بتعديل (  )

المعاقين.  وتشغيل رعاية 2006 بشأن لسنة

قانون مشروع مناقشة  إلى باإلضافة  هذا
بشأنالسماحلضباط وأفراد قوةدفاعالبحرين
في خدمتهم مدة ضّم بخصوص  العام واألمن
االجتماعي اإلرشاد ومشروع الخاص، القطاع
والمؤسسات بالمدارس السلوكي واالنضباط

والجامعات. الخاصة التعليمية

بإعادة النظر بومجيد يطالب
العمل سوق تنظيم هيئة رسوم في

البرلماني المحرر - الوسط §

العمل سوق  تنظيم  هيئة بومجيد عبدالرحمن النائب المستقبل كتلة عضو  طالب  ]
مراعاة الخاص، وذلك القطاع ومؤسسات شركات على المفروضة الرسوم النظر في بإعادة
على وانعكاساتها العالمية االقتصادية ــة األزم ظل في المؤسسات من العديد لظروف

اآلن. حتى عواقبها تعرف لم التي األسواق،
على ــادرة  ق غير أصبحت والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بعض إن بومجيد ــال وق
للتآكل مالها رأس وتعرض وغيرها  رواتب من وعمالها  موظفيها تجاه  بالتزاماتها الوفاء
بتقديم وشركاتها مؤسساتها دعم  في بدأت  العالم دول  من العديد  أن وأضاف وللخسارة.
لها حماية ــك وذل بأنشطتها المتعلقة  الــرســوم من الكثير من وإعفائها ومــزايــا تسهيالت 

األسواق. في استمرارها ولضمان

عن األشغال وزير يسأل الجمري
الكهرباء لمحطات األراضي تخصيص

- المحرر البرلماني الوسط §

األراضي تخصيص عن األشغال لوزير برلمانيًا الجمري سؤاًال محمدجميل وجه النائب ]
يتم بموجبها التي األسس هي «ما  سؤاله: في الجمري وقال الفرعية.  الكهرباء لمحطات
الخدمات، من غيرها أو الفرعية الكهرباء لمحطات المخصصة األراضي قطع عن التغاضي
هذه بيع يتم وهل الملكية، وثائق صدور عند تختفي ثم السكنية المخططات في تظهر والتي

إن وجدت؟». لذلك هي اآلليات القانونية وما عليها من يحصل على األراضي


