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املنرب الوطني الإ�سالمي تطالب بو ْقف العمل بقرار زيادة �أ�سعار الوقود
ط��ال��ب��ت ج��م��ع��ي��ة امل���ن�ب�ر ال��وط��ن��ي
الإ�سالمي احلكومة بوقف العمل
ب���ق���رار رف���ع �أ���س��ع��ار ال���وق���ود ال���ذي
ا ُّت����خِ ����ذ الإث����ن��ي�ن امل���ا����ض���ي ،وج���رى
تنفيذه مبا�شرة بعد ���س��اع��ات من
�إع�ل�ان���ه .ح��ي��ث ج���اء ذل���ك ال��ق��رار
و����س���ط م���وج���ة ارت����ف����اع �أ����س���ع���ار يف
ج��م��ي��ع ال�����س��ل��ع واخل����دم����ات زادت
م��ن الأع��ب��اء املعي�شية للمواطنني
و�أث���ق���ل���ت ك��اه��ل��ه��م ك���زي���ادة �أ���س��ع��ار
خ��دم��ات ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء وف�� ْر���ض
���ض��رائ��ب ال��ق��ي��م��ة امل�����ض��اف��ة ورف���ع
ال����دع����م وغ��ي�ره����ا م����ن ال����ق����رارات
التي ا َّتخذتها احلكومة منفردة
ودون م�شاركة جمتمعية ودرا���س��ة
حقيقية.

و�أ�ضافت املنرب يف بيان �صدر عنها
�أن ال�سيا�سة االق��ت�����ص��ادي��ة ململكة
ال��ب��ح��ري��ن مت�����ض��ي م���ن دون �أي���ة
م�شاركة �شعبية قائمة على نقا�ش
ج����اد ي��ت��ع��ل��ق ب���احل���ل���ول وال���ب���دائ���ل
و�ص َّناع
التي ينبغي على احلكومة ُ
ال�سيا�سية االقت�صادية يف البالد
�أن يتبنوها لتجنب الآثار ال�سلبية
ال��ت��ي ت��زي��د م��ن م��ع��ان��اة املواطنني
املعي�شية وتنتق�ص من مكت�سباتهم
املعي�شية.
وح�������ذرت امل���ن�ب�ر م����ن ال���ت���داع���ي���ات
امل��ح��ت��م��ل��ة اج��ت��م��اع��ي��اً واق��ت�����ص��ادي��اً
ل���رف���ع �أ�����س����ع����ار ال�����وق�����ود وال�����س��ل��ع
واخل���دم���ات ع��ل��ى ق���درة امل��واط��ن�ين
على حتمل ذلك.

وع���زت امل��ن�بر يف ب��ي��ان ل��ه��ا ان��ف��راد
ه��ي��ئ��ة ال��ن��ف��ط وال����غ����از وال��ط��اق��ة
مب��ث��ل ه���ذه ال����ق����رارات امل�����ص�يري��ة
�إل������ى ُخ���� ُل����و جم��ل�����س ال����ن����واب م��ن
ك��ت��ل نيابية واع��ي��ة ت�ضم خ�برات
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية
ق���ادرة على ات��خ��اذ م��واق��ف �صلبة
دف���اع���اً ع��ن مكت�سبات امل��واط��ن�ين
وح���ق���وق���ه���م ال����ت����ي ك���ف���ل���ه���ا ل��ه��م
الد�ستور وال��ق��ان��ون ،م�شرية �إل��ى
�أن احل��ك��وم��ة مل تنجح �سابقاً يف
مترير ر ْفع الدعم وزيادة الأ�سعار
يف ظل وجود جمل�س نواب ت�ش ِّكله
كتلة نيابية حقيقية.
و�أو���ض��ح��ت �أن احلكومة تلج�أ �إل��ى
الإج���������راءات وال�����ق�����رارات ال�����س��ه��ل��ة

كرفع الدعم وزيادة ال�ضرائب ل�سد
عجز املوازنة عو�ضاً عن الكثري من
البدائل واحل��ل��ول والآل��ي��ات التي
ع�برت بها ٌ
دول كثرية من �أزمتها
وحت����دث ب��ه��ا خ��ب�راء اق��ت�����ص��ادي��ون
و ُن�شِ رت مراراً وتكراراً كو ْقف الهدر
وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد وال���ت���ج���اوزات
امل��ال��ي��ة والإداري��������ة ال��ت��ي يطالعنا
بها تقرير دي���وان ال��رق��اب��ة املالية
والإدارية كل عام.
وق��ال��ت امل��ن�بر���« :س��ب��ق و�أنْ ح��ذرن��ا
من خالل نوابنا وعلى مدار �أربعة
ف�صول ت�شريعية من تنامي الدَّين
العام وال�سيا�سة االقت�صادية التي
ت��ق��ود ت�صنيف ال��ب�لاد االئ��ت��م��اين
ت��دري��ج��ي��اً ال���ى ال��ه��اوي��ة .وطرحنا

ر�ؤيتنا االقت�صادية ل�ل�أزم��ة التي
مت����ر ب���ه���ا ال���ب���ح���ري���ن واق�ت�رح���ن���ا
العديد من البدائل واحللول لكن
دون �أن ي��ج��د ذل����ك ����ص���دى ل��دى
امل�����س���ؤول�ين لأ���س��ف» ،مت�سائلة عن
الإج������راءات ال��ت��ي ا َّت��خ��ذت��ه��ا وزارة
امل��ال��ي��ة واحل���ك���وم���ة ق��ب��ل االجت����اه
لرفع الدعم.
ودع��ت املنرب �إل��ى �ضرورة مراجعة
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة االق���ت�������ص���ادي���ة
ل��ل��ح��ك��وم��ة و�إدارة م�����وارد ال��ب�لاد
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ك����ال����ن����ف����ط وال�����غ�����از
والأرا������ض�����ي وال�������س���واح���ل وغ�يره��ا
ب�شفافية تامة ،و�إ�شراك املواطن يف
حل الأزمة االقت�صادية من خالل
�إ�شراكه يف النقا�ش والرقابة على

جميع الإجراءات.
كما دعت اجلمعية جمل�س النواب
�إل��ى اتخاذ موقف مل�صلحة ال�شعب
و�إع���ادة النظر يف الإج����راءات التي
اتخذت وزادت من الأعباء املعي�شية
للمواطنني ،و�إل��ى ممار�سة ال��دور
احلقيقي ال��ذي يجب �أن ي�ضطلع
ب��ه وه��و ال�سعي لتحقيق تطلعات
وطموحات املواطنني يف احلفاظ
ع���ل���ى م��ك��ت�����س��ب��ات��ه��م وح���ق���وق���ه���م
وحت�������س�ي�ن م�������س���ت���وى م��ع��ي�����ش��ت��ه��م
وتوفري خدمات �صحية وتعليمية
متميزة وك��ل م��ا م��ن ���ش���أن��ه تهيئة
ح����ي����اة ك����رمي����ة �آم����ن����ة وم�����س��ت��ق��رة
للمواطنني كحق كفله الد�ستور
والقانون.

«جتمع الوحدة الوطنية» يف م�ؤمترها العام الرابع:
املحمود يعلن عن عزم اجلمعية امل�شاركة يف االنتخابات النيابية القادمة
�أع���ل���ن���ت ج��م��ع��ي��ة جت���م���ع ال���وح���دة
الوطنية عن خو�ضها االنتخابات
النيابية القادمة لإميانها بواجبها
كجمعية �سيا�سية نحو الوطن ودعم
للم�شروع الإ�صالحي الذي يقوده
ج�لال��ة امل��ل��ك ،وه��و املُ����وفيِ ب��وع��ده،
ل��ل�� َّدف��ع ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة
لتحقيق التكامل ب�ين ال�سلطتني
الت�شريعية والتنفيذية.
وجاء ذلك يف امل�ؤمتر العام الرابع
ال������ذي ع���ق���دت���ه اجل��م��ع��ي��ة ���ص��ب��اح
ال�سبت  6يناير .2018
وق������ال ال�������ش���ي���خ ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف �آل
حممود رئي�س اجلمعية �إن وقفات
ال��ق��وى الوطنية ه��ي ال���درع الأول
وال�����ص��خ��رة ال�صماء ال��ت��ي تك�سرت
ع���ل���ي���ه���ا م�����ع�����اول ال�����ه�����دم وال���ب���غ���ي
وال��ع��دوان ،مع حكمة قيادة مملكة

ال��ب��ح��ري��ن يف ال��ت�����ص��دي ل��ل��م���ؤام��رة
العاملية اخلبيثة ولإدارة تلك الأزمة
يف العام  ،2011بجانب دعم الأ�شقاء
يف امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة
والإم���ارات العربية املتحدة وقوات
درع اجل����زي����رة لإف�������ش���ال امل�����ؤام����رة
العاملية على البحرين.
واو�ضح �أن اجلمعية �سعت لتوحيد
ال�صف لالنتخابات النيابية عام
 2014ث��م تقبل نتائ َج االنتخابات
النيابية وال��ب��ل��دي��ة ب�����ص��در رح��ب،
وا����س���ت���ف���ادت م���ن ت��ل��ك امل�����ش��ارك��ة،
ولكنها مل ت�تراج��ع ع��ن مواقفها
الوطنية و�إميانها مب�شروع جاللة
امل��ل��ك ح��م��د ب��ن عي�سى �آل خليفة
الإ�صالحي.
و�أعلن �آل حممود عن عزم اجلمعية
ع���ل���ى امل�������ش���ارك���ة يف االن���ت���خ���اب���ات

النيابية القادمة لعام  ،2018وقال
���س��ن��خ��و���ض االن��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم��ة
لإمياننا بواجبنا كجمعية �سيا�سية
ن��ح��و وط��ن��ن��ا ودع���م���ن���ا ل��ل��م�����ش��روع
الإ���ص�لاح��ي ال���ذي ي��ق��وده جاللة
امل��ل��ك ،وه��و املُ����وفيِ ب��وع��ده ،للدَّفع
بالعملية الدميقراطية لتحقيق

رحل جدول �أعمال اجلل�سة للأ�سبوع املقبل..
َّ

جمل�س النواب يرفع مقرتح ًا ب�صفة اال�ستعجال لإلغاء قرار
تعديل �أ�سعار اجلازولني
ع��ق��د جم��ل�����س ال����ن����واب مب��ق��ره
�أم�����������س ال����ث��ل�اث����اء امل������واف������ق 9
ي��ن��اي��ر 2018ج��ل�����س��ت��ه ال��ع��ادي��ة
اخلام�سة ع�شرة يف دور انعقاده
ال�����س��ن��وي ال���ع���ادي ال���راب���ع من
ال��ف�����ص��ل ال��ت�����ش��ري��ع��ي ال���راب���ع،
برئا�سة النائب الأول لرئي�س
املجل�س علي عبداهلل العرادي،
وب���ح�������ض���ور ال�����ن�����واب �أع�������ض���اء
املجل�س.
ويف ب�����داي�����ة اجل���ل�������س���ة ط��ل��ب
ال��ن��ائ��ب الأول ع��ل��ي ال��ع��رادي

رفع اجلل�سة ملدة ن�صف �ساعة
للت�شاور ح��ول ق���رار ال�شركة
ال���ق���اب�������ض���ة ل���ل���ن���ف���ط وال����غ����از
ب��ت��ع��دي��ل �أ����س���ع���ار اجل���ازول�ي�ن
بنوعيه اجل��ي��د وامل��م��ت��از لعام
 ،2018ثم قرر املجل�س املوافقة
ع���ل���ى ت���رح���ي���ل ب����ن����ود ج����دول
الأع��م��ال �إل��ى اجلل�سة املقبلة
بناء على طلب النائب جمال
داود.
ويف بند ما ي�ستجد من �أعمال،
واف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى مناق�شة

اق������ت�����راح ب����رغ����ب����ة (ب�������ص���ف���ة
م�ستعجلة) ب�ش�أن �إل��غ��اء ق��رار
ت���ع���دي���ل �أ�����س����ع����ار اجل����ازول��ي�ن
بنوعيه اجل��ي��د وامل��م��ت��از لعام
 ،2018امل���ق���دم م���ن ال���ن���واب:
ع��ي�����س��ى ت���رك���ي ،ع��ب��دال��رح��م��ن
ب���وجم���ي���د ،ذي������اب ال��ن��ع��ي��م��ي،
علي املقلة ،حممد العمادي،
ومن ثم قرر املجل�س املوافقة
على االق�تراح برغبة (ب�صفة
م�����س��ت��ع��ج��ل��ة) و�إح����ال����ت����ه �إل����ى
احلكومة.

التكامل بني ال�سلطتني الت�شريعية
والتنفيذية.
وقال �إننا النقلل من اجلهود التي
ب��ذل��ه��ا �أع�����ض��اء امل��ج��ال�����س النيابية
يف الف�صول الت�شريعية الأرب��ع��ة،
لكننا نرى �أن امل�شروع الإ�صالحي
ال������داع������م ل���ل���دمي���وق���راط���ي���ة ل��ن

ي����ؤت َ���ي ث��م��اره �إال ب��ت��ط��وي��ر العمل
االن��ت��خ��اب��ي ل��ي��ك��ون م��ع��ت��م��داً على
ال�برام��ج التي تقدمها اجلمعيات
ال�سيا�سية ووع��ي الناخب ب�أهمية
ال����ع����م����ل اجل����م����اع����ي م������ن خ��ل�ال
اجلمعيات ال�سيا�سية.
و���ش��دد على �أن��ه الميكن �أن ي���ؤدي

�������س ال���ن���ي���اب���ي دوره �إال م��ن
امل���ج���ل ُ
خ��ل�ال �أع�����ض��ائ��ه امل���دع���وم�ي�ن من
ج��م��ع��ي��ات �سيا�سية �شعبية ووف��ق
برامج انتخابية وا�ضحة ،فالأفراد
امل�����س��ت��ق��ل��ون الي�����س��ت��ط��ي��ع��ون ول���ن
ي�ستطيعوا القيام ب��واج��ب العمل
النيابي املتعدد الأ�شكال والأهداف
ب��ج��ه��ود ذات��ي��ة ف��ردي��ة �أو تكتالت
�ضعيفة.
وك�شف عن تع ُّر�ض جمعية التجمع
حلمالت �شعواء يف �إ�شارة �إلى بع�ض
القوى واحلركات ال�سيا�سية ،وقال
لقد واجهنا يف اجلمعية ومانزال
نواجه الكثري من التحديات كما
واجه �أع�ضاء يف اجلمعية تهديدات
ب��ع��دم اال���س��ت��م��رار يف وظ��ائ��ف��ه��م او
احل�����ص��ول على �أي���ة منا�صب طاملا
ظلوا ينتمون �إليها!

خالل جل�سة ت�شاورية م�شرتكة مع جمل�س ال�شورى ال�سعودي..
رئي�س النواب :االجتماع اخلليجي فر�صة لتوحيد الر�ؤى
والعمل امل�شرتك

اك���د م��ع��ايل ال�سيد �أح��م��د بن
�إب��راه��ي��م امل�ل�ا رئ��ي�����س جمل�س
ال��ن��واب �أن امل�شاركة يف �أعمال
االجتماع الدوري الـ 11لر�ؤ�ساء
جم��ال�����س ال�������ش���ورى وال���ن���واب
والوطني والأمة بدول جمل�س
التعاون اخلليجي ال��ذي عقد
بدولة الكويت ال�شقيقة يومي
 8و 9ي��ن��اي��ر اجل�����اري ف��ر���ص��ة
م���وات���ي���ة و����س���ان���ح���ة ل��ت��وح��ي��د
ال��������ر�ؤى وال���ع���م���ل امل�������ش�ت�رك،
ودف������ع ال����ت����ع����اون ال��ت�����ش��ري��ع��ي
اخلليجي يف خمتلف املجاالت

مب������ا ي�������س���اه���م يف م���وا����ص���ل���ة
العمل لدعم م�سرية الإجن��از
والتنمية للمنطقة.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن ه��ذه االجتماعات
ال����دوري����ة ال���ت���ي حت��ت�����ض��ن��ه��ا دول
جمل�س ال��ت��ع��اون تعمل �سنة تلو
الأخ�������رى ع��ل��ى ت��وث��ي��ق ال��ت��ع��اون
وال����ت����ن���������س����ي����ق ب���ي���ن امل����ج����ال���������س
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ،وال��ت��ي
ت�ضع منظومة دول املجل�س ودعم
م�سرية العمل الربملاين اخلليجي
امل�����ش�ترك وت��ع��زي��ز �أه��داف��ه ن�صب
ع��ي��ن��ه��ا ب����ه����دف ال����و�����ص����ول �إل����ى

التعاون والتكامل امل�شرتك .
جاء ذلك ،خالل اللقاء الت�شاوري
ال������ذي ح�������ض���ره رئ���ي�������س جم��ل�����س
ال��ن��واب ووف��د ُّ
ال�شعبة الربملانية
مل��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن امل�������ش���ارك مع
ن��ظ�يره رئ��ي�����س جمل�س ال�����ش��ورى
ال�سعودي ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
وع���دد م��ن اع�ضاء املجل�س ،على
ه���ام�������ش م�������ش���ارك���ة ال���وف���دي���ن يف
االجتماع ال���دوري ال��ـ 11لر�ؤ�ساء
املجال�س الت�شريعية بدول جمل�س
التعاون.

