
في الوقت ال��ذي تشيد مجالس   
الشورى والنواب والوطني واألمة 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
بنجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة ف��ي ح��ل األزم���ة اليمنية.. 
وتمنياتها أن يعود اليمن لسابق  عهده 
مهدًا للحضارات وعنصرًا فاعاًل في حاضر 

التضامن والتعاون العربي..
في الوقت ذاته التزال كتلة المشترك 
البرلمانيين رافضين  وشركاؤها من 
العودة لمواصلة مهامهم في المجلس.. 
حيث لم يعد هنالك مبرر لعدم حضورهم 
المبادرة  التوقيع على  الجلسات بعد 
العسكرية  للجنة  ا وتشكيل  الخليجية 
وحكومة الوفاق الوطني التي أدت اليمين 
الدستورية أمس األول أمام نائب الرئيس 
والتي من المتوقع أن تقدم برنامجها خالل 
األيام القليلة القادمة إلى البرلمان وفقًا 
لما نصت عليه اآللية التنفيذية للمبادرة 
أي بعد عشرة أيام من تشكيل الحكومة.. 
وهذا بالتأكيد يتطلب وجود كل الكتل 

البرلمانية لتتوافق وتقر البرنامج..
من المعيب جدًا أن تستمر كتلة المشترك 
في غيها بينما تبارك البرلمانات العربية 
التوقيع على المبادرة وتحث على تنفيذها 
وفقًا للمدد الزمنية.. ولعل اصرار نواب 
المشترك على مقاطعة الجلسات يعطي 

الحق للتكهنات بعدم جدية المشترك في 
تنفيذ المبادرة، أو أن كتلته البرلمانية 
التزال تخطط لتنفيذ برنامج تصعيدي 
لعرقلتها باعتبار أن كثيرًا من الساحات 

ي��دي��ره��ا أع��ض��اء ف��ي مجلس ال��ن��واب 
وخصوصًا من حزب اإلصالح..

أعتقد أنه لم يعد هناك خيار أمام نواب 
المشترك س��وى ال��ع��ودة إل��ى ممارسة 

مهامهم واحترام الثقة التي منحهم إياها 
الشعب ليمثلونه وليس ليمثلوا به أو 

عليه..
كان يفترض على نواب المشترك أن 
يستجيبوا للدعوة التي وجهها المجلس 
لهم بالحضور ومواصلة أعمالهم بانتظام 
بعد أن تم التوقيع على مبادرة األخوة 
في دول مجلس التعاون الخليجي والبدء 
بتنفيذها وأن يعمل البرلمانيون على بث 
ثقافة التسامح واالخاء والتعاون بين أفراد 
المجتمع وجعل مصلحة الوطن فوق كل 
المصالح، والعمل بما من شأنه تفعيل دور 
المجلس ليضطلع بمسئولياته لالسهام 
في إزالة كل آثار األزمة ومعوقات التنمية 
وعدم تعطيل مصالح الناس اليومية، وبما 
يعزز من المسئولية والشراكة الوطنية 
وغرس عناصر األمن واألمان واالستقرار 
ل  نتقا ال ا و مة  لعا ا لسكينة  ا تثبيت  و
بالمجتمع إلى مرحلة جديدة يواصل فيها 
الشعب اليمني بكل أطيافه وفئاته مشوار 
البناء واإلصالحات والتنمية المستديمة، 
والحفاظ على كل منجز ومكسب وطني 

تحقق ألبناء الشعب..
جميعنا يدرك أن البرلمان الذي طالت 
مدته لم يعد مرغوبًا لدى الشعب ولم يعد 
لديه ما يقدمه سوى المناكفات والتشريع 
لصالح أعضائه فقط.. ولكنها الضرورة 
واألزمة فرضت على الشعب القبول به 
كجزء من العقاب الجماعي الذي فرضته 

أحزاب المشترك على المواطنين!!

وينك يا »يحيى«!!
۹  ال ن��دري لماذا ال ن��رى النائب 
»ال��ه��ارب« يحيى الحوثي على 
ما  ليبرر  ئيات  الفضا شاشات 
يحدث في منطقة »دماج«؟
بعض المحللين عزوا 
غ���ي���اب ي��ح��ي��ى عن 
الفضائيات ألسباب 

ق��ط��ري��ة 
بحتة اليهمها ما يحدث في دماج كونه شأنًا 

»صعداويًا« داخليًا!!

الحكومة ال تعني 
السامعي!!

۹  تباين ردود النواب »المشتركين« بما 
مية  لحكو ا ليفة  لتو با يتعلق 
واألغرب من تلك الردود ما قاله 
النائب سلطان السامعي بأن 

ذلك ال يعنيه وأن��ه شأن يخص 

المشترك.. وال يخص الشباب..
ما حصل لك يا عم سلطان.. أنت من غب المشترك وقد  
تجاوزت سن الشباب.. فكيف الحكومة ال تعنيك.. راجع 

نفسك.. وخيرها في غيرها؟!!

النائب المدبر!!
قدم ۹  النائب المدبر ف��ؤاد دحابة 

استقالته من البرلمان بداية األزمة- طبعًا 
و المستحقات يستلمها كاملة- والغريب أن 

»دحابة« لم يُرغب به في حكومة الوفاق 
الوطني..

دح��اب��ة أث��ب��ت أن��ه 
الي���زال »يَ��دحُ��بْ« 
في السياسة وإاّل ما 
كنش ش��ودف هذه 

الودافة..
معليش يا مدبر باقي 

معك نقابة المعلمين واإلصالح شبني لك مسجدًا »تزعبق« 
لك فيبوووه!!

»نواب«.. وزراء قبل التشكيل!!
۹  بعض النواب روج��وا ألنفسهم عبر المواقع كثيرًا 

وعمدوا إلى زج أسمائهم في توليفات 
ا  علقو و قعة  متو مية  حكو
سيرهم الذاتية في مداخل 

ومخارج الساحات وبعض 
»ال��ب��اص��ات« وعندما 
حصحص الحق وأعلنت 

لم  مية  لحكو ا لتشكيلة  ا
يجدوا أسماءهم فيها..

يقال إن أح��د أمناء 
األح������زاب رد على 
أحدهم: من قال لكم 
تتمجننوا زي��ادة في 

الساحات والمسيرات.. المبادرة اشترطت النزاهة والكفاءة 
في الوزراء!!

وفقًا لهم.. البرلمان غير شرعي
۹  أعضاء في الكتلة البرلمانية ألح��زاب المشترك 

»دندنوا« طوال عشرة أشهر وزيادة 
ب���أن ال��ب��رل��م��ان أصبح 

غير ش��رع��ي بعد 
التمديد سنتين.. 
اجتماعاته  وأن 

ب�����اط�����ل�����ة 
وق���رارات���ه 

الغية..
ن  ا ا ا ا آل ا و

ه��ا ه��م ن��واب 
المشترك سيعودون إلى البرلمان الذي يصفونه بفاقد 

الشرعية متى شاءوا وأينما شاءوا..
حقيقة ال ندري بأي وجه يواجهون ضمائرهم وناخبيهم 
وزم��الءه��م.. ولماذا ينجرون ببؤس وهزلية وراء 
أحزابهم بخطابات ال يحسبون إلحراجها إياهم في 

مثل هذه الحاالت..

توفيق الشرعبي
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نبيل باشا: تعديل البرلمان لقانون التعرفة الجمركية مكافأة لمهربي السيارات
انتقد النائب نبيل باشا اق��رار البرلمان تعديل    

قانون التعرفة الجمركية.. وقال : ان التعديالت 
تعد مكافأة للمهربين بترسيم السيارات الداخلة الى اليمن 

بطريقة غير مشروعة.
داعيًا الى محاسبة وزارات المالية والداخلية والدفاع على 

خلفية دخول أكثر من 23 ألف سيارة بطرق غير مشروعة.
وكان البرلمان قد أقر تعديل المادتين )5،6( من القانون 

واضاف مادة جديدة ويستهدف التعديل زيادة االيرادات 
الجمركية للدولة.. حيث توقعت مصلحة الجمارك ارتفاع 
االي��رادات على السيارات ماقبل 2003م من مليارين و 
)790( مليون ريال الى أزيد من )11( مليارًا ومن موديل 
2003م -2011م فتوقعت الزيادة من )10( مليارات 
محصلة فعاًل الى قرابة )48( مليار ري��ال حال تطبيق 

التعديالت.

االثنين : 12 / 12 / 2011م 
 الموافق :17 / محرم / 1433هـ 

العدد: )1583(

خالل ترؤسه اجتماعًا ألعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام

الرئيس يشدد على دور البرلمان في إخراج البالد من األزمة
ت���رأس فخامة األخ علي   

ع���ب���داهلل ص��ال��ح رئ��ي��س 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام األربعاء اجتماعًا ألعضاء الكتلة 
البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام 
بحضور رئيس مجلس النواب يحيى 
علي الراعي األمين العام المساعد 

للمؤتمر.
حيث ناقش االجتماع مستقبل 
عمل مجلس النواب ودور أعضاء 
المؤتمر ف��ي المجلس ف��ي ضوء 
االت��ف��اق ال��ذي ت��م بين المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه وأح��زاب 
اللقاء المشترك وشركائه والذي توج 
بتوقيع المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة في العاصمة 

السعودية الرياض.
وق���د ح��ث ف��خ��ام��ة األخ رئيس 
الجمهورية أعضاء الكتلة البرلمانية 
على مواصلة العمل بروح الفريق 
المجلس وتمثيل  ل��واح��د ف��ي  ا

الناخبين الذين منحوهم ثقتهم 
بكل أمانة وصدق والعمل والتعاون 
مع بقية أعضاء الكتل البرلمانية 
وب��م��ا يساعد على إن��ج��اح عمل 
المجلس وإخراج بالدنا من األزمة 
السياسية الراهنة وإزال��ة آثارها 
وبما يخفف على المواطنين من 

انعكاساتها.
ولفت فخامته إل��ى أن المرحلة 
القادمة تتطلب المزيد من العمل 
والجهد والتواصل مع المواطنين 
وتلمس احتياجاتهم واالستماع إلى 
قضاياهم وتشديد العمل الرقابي 

للمجلس كجزء رئيسي من مهامه.
من جانبهم أك��د أعضاء الكتلة 
البرلمانية للمؤتمر أنهم سيعملون 
كل ما بوسعهم لتالشي السلبيات 
وت��ج��اوز العقبات التي اعترضت 
سير عمل المجلس ج��راء األزم��ة 
وسيكونون عند حسن ظن المواطن 

وثقته بهم.

النائب العجي: الشعب القطري يكن لليمنيين كل الحب 
والتقدير والكاتب »المسفر« ال يمثل إاّل نفسه

البرلماني    النائب  استنكر 
س��ن��ان ال��ع��ج��ي الكتابات 
التحريضية التي يقوم بها كتاب 
خليجيون تستعين بهم قطر لإلساءة 
لليمن وتنفيذ التهدئة بعد توقيع 

المبادرة الخليجية.
وانتقد العجي في مداخلته مع 
برنامج أص��داء اليوم ال��ذي قدمته 
قناة »السعيدة« الخميس إيرادها 
مقااًل للكاتب القطري محمد المسفر، 
مشيرًا إلى أنه معروف بحقده على 

اليمن أرضًا وإنسانًا وعلى المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج التي 
تبنت المبادرة ودعمتها وتحرص 
على تنفيذها انطالقًا من حرصها 

على اليمن.
وطالب العجي قناة »السعيدة« 
بالمساهمة الجادة في عملية التهدئة 
الحاصلة حاليًا في البلد وأن تورد 
مقاالت لكتاب محترمين يهمهم أمن 

اليمن واستقراره.
وق��ال: إن الشعب القطري يكن 

لليمنيين كل الحب والتقدير خالفًا 
لما يحمله كاتب مثل محمد المسفر 
الذي ال يمثل إاّل نفسه، ومن هم على 
شاكلته والذين عليهم أن يغضوا 
ال��ط��رف ع��ن اليمن وع��ن اإلس��اءة 
لقيادته وخاصة وأن الكاتب المسفر 
كان يناشد الرئيس بالتوقيع على 
مبادرة الخليج وعندما تم التوقيع 
عاد وانقلب ليحرض وينفث سمومه 
القذرة في حق اليمن واليمنيين 

وقيادته التاريخية.

نواب في الوزارات
السقطري إلى البحار!!

۹  النائب عوض 
ل  بذ ي  لسقطر ا
جهودًا كبيرة في 
ضع  لو ا تحسين 
في  ئي  با لكهر ا
ب���الدن���ا وك��ان��ت 
ل����ه ب��ص��م��ات��ه 
ال��م��ل��م��وس��ة في 
هذا المجال بحكم 

خبرته وتخصصه..
السقطري أخلص في عمله ب��وزارة 
»الدبور« وهو ما ينتظره منه المواطنون 
في تحسين حال وزارة »السمك« التي 

يكثر عنها القيل والقال!!

صخر إلى »الزلط«!!
ح����س����ن����ت  أ  
صنعًا  لمعارضة  ا
ئب  لنا ا ر  ختيا با
ص��خ��ر ال��وج��ي��ه 
لية  للما ًا  وزي�����ر
ف���ه���ذا ال��ن��ائ��ب 
 » ش و د أ « ق����د 
بأحاديثه  لناس  ا
ع�����ن ال���ف���س���اد 

والمفسدين وعن المالية واألموال..
صخر أكد أكثر من مرة إنه يعلم بكل 
أزقة الفساد في المالية.. والمطلوب منه 
أن يسد تلك األزق��ة »بصخور« صلدة 
حتى تصبح المالية »خزانة« مترعة 
بالطهارة والنزاهة كما كان يريدها صخر 

البرلمان!!

العمراني  إلى »الهدرة«!!
۹  رب��م��ا عشرة 
مقاالت في بعض 
صحف »اإلصالح« 
كانت ج��واز سفر 
ل���ل���ن���ائ���ب ع��ل��ي 
ليقفز  ني  ا لعمر ا
إلى وزارة اإلعالم 
لقة  عما متخطيًا 
ف��ي ه��ذا المجال 

كان لهم شلة وحطة في إعالم األزمة 
كنصر طه وحسن عبدالوارث وصادق 
ناشر وآخرين طموحاتهم أكبر من ذلك.. 
هنيت لك يا علي ومزيدًا من صناعة 

المقاالت!!

القاضي عند حسن الظن!!
ل��م ي��ك��ن النائب   

ع���ل���ي ع��ب��درب��ه 
القاضي هو من استخدمه 
ح��م��ي��د األح���م���ر ليقود 
مليشياته في تعز كما ورد 
في لقطة نشرناها هنا 

العدد الماضي
ن��ع��ت��ذر ل��ل��ن��ائ��ب علي 
القاضي فقد تشابهت علينا 
األسماء فقد كان القاضي 

عند حسن ظننا به..
فالكبير يظل كبيرًا في االتفاق أو االفتراق!!

ما المبرر الستمرار الغياب يا كتلة المشترك؟!


