
حيث أكد األخ النائب سنان العجي أن المبادرة 
استوعبت كل مطالب المشترك واختزلت آمال 

وتطلعات أبناء الشعب..
مشيرًا إلى أن حكمة اليمانيين دائمًا ما تفوت 
الفرص على األعداء، ودائمًا ما تسقط الرهانات 

المغرضة والمشاريع التآمرية..
وقال العجي: المبادرة حكيمة وجاءت من رجل 
حكيم تجاوز بالوطن منعطفات خطيرة ومواقف 
حساسة وهذا عهده مع الشعب اليمني األبي الذي 

تتشابك أياديه في الظروف الحالكة.
وفاق وإجماع

داعيًا األخوة في أحزاب المشترك إلى االستجابة 
لهذه المبادرة وأن يخضع الجميع لنهج الحوار من 
أجل الوطن ومصالحه العليا وأن نجعل منه مخرجًا 

لكل خالفاتنا واختالفاتنا 
وتباينات الرؤى.

منوهًا إلى أن المرحلة 
أو  التريث  ال تستدعي 
المماطلة..  و  أ لتباطؤ  ا
وشدد على ضرورة تزمين 
لحلول  ا لترى  يا  لقضا ا
على  حقيقية  ت��رج��م��ة 
ال��واق��ع.. مشيرًا إل��ى أن 
الوفاق واالجماع الوطني 
حول المصلحة الوطنية 

العليا يزيل مخاوف الفراغ الدستوري.
خطوات جادة

إلى ذلك اعتبر النائب فؤاد واكد المبادرة في 
وقتها الراهن غاية في األهمية لرأب الصدع 

ب���ي���ن األط�������راف 
السياسية وتفويت 
الفرصة على دعاة 
الفوضى والكراهية 

والتخريب.
م��ش��ي��رًا إل��ى أنها 
نزعت فتيل األزمة 
وفتحت مجااًل أمام 
م��راج��ع��ة الضمير 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ع��ودة 
ل���ل���ح���وار وت����رك 
دية  لعنا ا لمواقف  ا
التي يتمرس خلفها 

البعض.
وناشد النائب واكد كافة العقالء االستجابة 
لهذه المبادرة والعودة إلى طاولة الحوار وتقديم 
التنازالت من أجل الوطن وأبنائه وأن يبدأ الجميع 
بالخطوات الجادة في تفعيل وتنفيذ مضامين 

ومحاور مبادرة األخ الرئيس.
انعكاس طبيعي

وعلى نفس الصعيد يرى النائب محمد رشاد أن 
المبادرة جاءت انعكاسًا طبيعيًا لمطالب المشترك 
التي يرونها المخرج الرئيسي لكثير من القضايا.

وقال: المطلوب اآلن تجاه هذه المبادرة هو 
جدية المشترك في االستجابة لها والبدء بالجلوس 

على طاولة الحوار لتنفيذها في قادم األيام.

: أن ال��ك��رة اآلن ف��ي ملعب الجميع  مضيفًا
والخطوات التنفيذية للمبادرة ستوفق بين مختلف 
األطراف لتجنب أي فراغ دستوري قد يسببه عامل 

الوقت السمح اهلل.
الوطن للجميع

من جانبه قال النائب عبدالحميد حريز: إن 
التحديات والمخاوف والمرحلة جعلت الحكمة 
اليمانية تتجلى في أزهى صورها لدى القائد الرمز 

فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
من خالل مبادرته في احتواء األزمة وإيجاد الفرصة 
للعودة إلى الحوار الجاد والمسئول بين األطراف 
السياسية الممثلة بالمؤتمر وحلفائه والمشترك 

وشركائه ومختلف القوى الفاعلة في الساحة.
وأضاف: إن التنازالت مهما كانت شيء طبيعي 

مادامت تصب في مصلحة الوطن.
مشيرًا إلى أن المبادرة فتحت األب��واب أمام 
الجميع لتدارك الموقف وفتح صفحة جديدة 

عنوانها الوطن للجميع، وترك الخطاب المجحف 
بحق الوطن والمناكفات السياسية التي تقود 

البالد نحو المجهول.
وأكد حريز أن ما تشهده كثير من البلدان العربية 
يستدعي منا توحد الصفوف وأن يكون الجميع 
عند مستوى المسئولية فمرحلتنا الجديدة قد 
احتوتها المبادرة وما علينا إاّل تنفيذها، حينها 
ستكون المطالب والتطلعات على الواقع وبلدنا 

في أمن واستقرار.
مرحلة حساسة

ويوافقه ال��رأي النائب محمد صالح الناحية 
الذي دعا أحزاب المشترك إلى اغتنام الفرصة 

واالستجابة لمضامين المبادرة.
وأضاف قائاًل: إن بالدنا تمر بمرحلة حساسة 
قف  ا لمو ا لها  خال تظهر 
الوطنية وتتجلى الحكمة 
اليمانية، كما أنها ال تقبل 
بمسك العصا من النصف 
أو المماطلة وإهدار الوقت.

م��ش��ي��رًا إل��ى أن وطننا 
وم��ا يمر به من تحديات 
أو  ل��ف��وض��ى  ا ال يحتمل 
التخريب.. داعيًا الجميع 
إل��ى التجاوب م��ع م��ا دعا 
رئيس  األخ  فخامة  ليه  إ
الجمهورية، وتفويت الفرصة على من اليزال 
يعول على المشاريع الصغيرة التي يسعى من 

خاللها لتحقيق مصالحه األنانية الضيقة.
استوعبها الجميع

النائب ناجي الشيخ  أم��ا 
إذا لم  فيرى أن المشترك 
يستجب لمبادرة األخ الرئيس 

ليست  لبه  مطا ف��إن 
ما يطرحها كون 

المبادرة قد 
استوعبتها 
ك���ام���ل���ة 
إضافة إلى 
ت��ط��ل��ع��ات 

الشعب.
م��ش��ي��رًا 
إل������ى أن 
عدم التوافق على هذه المبادرة 

أو السعي لتنفيذها سيقودنا 
نحو الفراغ الدستوري..

وقال عتيق: اعتقد أن الجميع قد 
استوعب مبادرة الرئيس وشعر 

ن  أ و هها  تجا لية  لمسئو با
طاولة الحوار ستجمع كافة 

األط���راف لتحكيم لغة 
العقل والمنطق والتوجه 
نحو مرحلة جديدة لحل 
ال��م��ش��اك��ل وم��واج��ه��ة 
التحديات التي عرقلت 

الحياة  التنمية وعكرت 
المعيشية للمواطنين.

جاءت مبادرة فخامة  
الرئيس وف��ي هذا 
الوقت بالذات لتؤكد حرص 
القيادة السياسية بزعامته 
ت  يا لتحد ا بهة  مجا على 
الخطيرة التي تواجه األمة 
العربية واإلسالمية، ونأمل 
من أحزاب اللقاء المشترك 
ترجمة تلك المبادرة إلى 
خ��ط��وات عملية ص��ادق��ة 
ت��ح��رص ع��ل��ى م��ن��ج��زات 
الشعب ومصالح الوطن دون 

المصالح الحزبية الضيقة..
إن تلك المظاهرات التي 
تدعو إلى التخريب والسلب 
جميع  وتعطيل  ل��ن��ه��ب  وا
مؤسسات الدولة ستظهر 
حقيقة ت��ل��ك األح�����زاب.. 
وق��د عبر اللقاء المشترك 
ع��ن موقفه م��ن المبادرة 
وقبوله بها، ونرجو أن تكون 
األفعال هي المسار الصحيح 
لخطوات الحوار ال أن نظل 
في نفس المربع، بل يجب أن 
ننتقل من مرحلة إلى أخرى 
وبكل مصداقية، فالبالد ال 
تتحمل مزايدات سياسية، 
والوطن ملك للجميع، ولن 
نسمح ألية جهة أو مسئول 
أو حزب بمحاولة جره نحو 
الفوضى والتخريب.. واليوم 
هناك تساؤل: لماذا فقط 
مطلوب من المؤتمر الشعبي 
العام أن يقدم التنازالت 
تلو األخ���رى، في حين لم 
نعهد من األخوة في أحزاب 
اللقاء المشترك أن قدموا 
أي تنازالت.. وهل تهمهم 
س���الم���ة واس��ت��ق��رار 
اليمن.. أم أنهم من 

كوكب آخر..؟
ون�����أم�����ل   
ل���م���ب���ادرة 
ف����خ����ام����ة 
ال��رئ��ي��س 
ال���ن���ج���اح 
خاصًة وأنها 
ت����ح����رص 
ع������ل������ى 
االس��ت��ق��رار 
واألم�����������ن 
وال��ت��ن��م��ي��ة.. 
وعدم الوصول 
إل���ى م��ا وص��ل 
إل���ي���ه غ��ي��رن��ا 
يب  لتخر ا م��ن 
والدمار والنهب 

والسلب..

النائب/ إسماعيل السماوي

الشيخ/حزام ناجي فاضل
- من مواليد 1945م

- محافظة إب
- مديرية النادرة

- عضو مجلس النواب
- الدائرة )116(

- عضو اللجنة المحلية
- عضو اللجنة الدائمة

نواب لـ»الميثاق«:

مبادرة الرئيس أسست لمرحلة 
جديدة في تاريخ اليمن

التزال ردود األفعال تتوالى بخصوص المبادرة الحكيمة التي تقدم بها فخامة األخ علي   
عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- لممثلي األمة لكافة أبناء 
الشعب األربعاء قبل الماضي في اجتماع مجلسي النواب والشورى الذي دعا إليه فخامته.. 
وكافة هذه الردود ترى في المبادرة خطوة حكيمة وعماًل وطنيًا خالصًا حرص فيه األخ الرئيس على 
أمن واستقرار الوطن ومواجهة كل التحديات الراهنة التي تواجه التنمية واالقتصاد والديمقراطية.
وألهمية هذه المبادرة يتوجب الوقوف عندها مليًا والتعمق في مغازيها ودالالتها والحث على 
فهمها وإدراك أبعادها والدعوة لالستجابة لها من كافة األطراف واألطياف حفاظًا على وطننا 
وأمننا واستقرارنا وتفويتًا للفرص على أعداء الوطن والمتآمرين على وحدته ومكاسبه ومنجزاته 
ومقدساته.. وبالتالي كان لـ»الميثاق« وقفة مع أعضاء من مجلس النواب للحديث عن أهمية هذه 

المبادرة التي انطلقت من تحت قبة البرلمان لتؤكد أن الحكمة يمانية على مر العصور والدهور..

۹  ال�شيخ۹  حريز ۹ ر�شاد۹ العجي ۹  الناحية۹  واكد

واكد: المبادرة فتحت المجال 
لمراجعة الضمير الوطني

رشاد: جاءت المبادرة انعكاسًا 
طبيعيًا لمطالب المشترك

العجي: اإلجماع الوطني يزيل الفراغ الدستوري

حريز: التنازالت ضرورية مادامت تصب في مصلحة الوطن

الشيخ: ال مجال لألعذار والتهرب من الحوار
الناحية: المواقف الوطنية تفرزها المراحل الحساسة

المبادرة 
التاريخية
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مصدر برلماني ينفي صحة مزاعم قناة »سهير«

نفى مصدر مسؤول في العالقات العامة واإلعالم بمجلس النواب ما تناقلته قناة   
»سهيل« الفضائية وبعض المواقع والصحف المحلية من حديث كاذب نسبته إلى 

رئىس مجلس النواب في جلسة السبت بشأن ثورة الشباب في مصر.
وأوضح المصدر أن تلك الوسائل اإلعالمية قد عمدت تحريف وتشويه الحقائق حيث كان حديث 
رئيس مجلس النواب قد استهل باإلشادة بثورة الشباب المصري وبالمبادئ واألهداف التي نادت 
بها وتمنى لشباب وكافة أبناء الشعب المصري المزيد من التقدم واالزدهار لما يخدم المصالح 
العليا للشعب المصري ويحافظ على مكتسباته. وقال المصدر: إن رئيس مجلس النواب قد أشار 
في حديثه إلى أن أعمال العنف والتخريب والفوضى والنهب والسلب ال تشرف الشعب المصري وال 
أي شعب من الشعوب. ولفت المصدر إلى أن موقف رئيس مجلس النواب يأتي منسجمًا وموقف 

البرلمان وكذا الموقف الرسمي للجمهورية اليمنية الذي يؤكد دائمًا على عمق 
العالقات التاريخية واألخوية المتميزة بين الشعبين اليمني والمصري وما تربطهما 

من قواسم وطنية وقومية وإسالمية مشتركة.
دعا المصدر وسائل اإلعالم التي تناقلت حديث رئىس مجلس النواب بصورة 
خاطئة ومنافية للحقيقة بهدف تظليل الرأي العام، إلى توخي الدقة والموضوعية 

في عملها اإلعالمي والحرص على العمل بمهنية عالية ونقل ونشر 
المعلومات بمصداقية وأمانة وعدم تحيزها ألغراض ذاتية أو مصالح 

حزبية ضيقة والحرص على جعل مصلحة الشعب والوطن فوق 
كل اعتبار ومصلحة.

 فيصل عساج

على خلفية إطالق النار بين مرافقي »حميد« و»دويد«

البرلمان يحقق في مقتل األخوين الوصابي

وفي الجلسة انتقد النائب البرلماني نبيل باشا  التعامل 
المزدوج مع أبناء البلد الواحد، وقال ان هذا التعامل سيوصل 
بالدنا إلى ما وصلت إليه تونس ومصر.. مشيرًا إلى أن سائق 
نائب رئيس المجلس أكرم عطية وسيارته تعرضا لالحتجاز 
من قبل أفراد أمن بمنطقة التحريرألنه يحمل مسدسًا، في 
حين تمر مواكب فيها عشرات المسلحين داخل العاصمة 
صنعاء دون أن يتجرأ أحد على الحديث معهم، وكذلك األمر 
بالنسبة لنقطتي يسلح واألزرقين، مشيرًا إلى أن نقطة 
يسلح تمنع على عضو البرلمان حمل مسدس، في حين لم 

تتجرأ نقطة األزرقين على منع دخول المسلحين.
جاء ذلك خالل جلسة البرلمان السبت التي تم فيها 
مناقشة قضية مقتل المواطن م��راد الوصابي في 
االشتباكات التي وقعت بين مسلحي نعمان دويد وحميد 
األحمر ، وقال النائب الباشا إن الشخصيات القبلية عززتها 
مناصب الدولة التي أصبحت مصدر ثروة وقوة لبعض 

األشخاص.
وأض��اف: أن التداخل الكبير والجمع بين المسؤولية 
الحكومية والمواقع العسكرية والشخصيات القبلية جزء من 

مشكلة البلد وسبب للكثير من مشاكلها وانتشار المسلحين 
في العاصمة.

وحث الباشا الجميع على أخذ العبر من اآلخرين ، مشددًا 
على أن العدل أساس الحكم .. دعا هيئة رئاسة البرلمان إلى 
إتاحة الفرصة للناس للتعبير عن آرائهم من خالل ممثليهم 

في البرلمان، حتى ال يخرجوا للشارع غدًا..
من جهته النائب عبده بشر أشار الى أن هناك قانونًا نافذًا 
بشأن السالح ال يلغى إال بإصدار القانون الجديد.. مشيرًا إلى 
أن الستة الذين تم حجزهم لدى الداخلية ليسوا من أطلق 

النار وإنما هم مجرد رهائن.
ومن ناحيته النائب عبدالوهاب معوضة قال إن العادة 
جرت على أن يدفع خطأ المتنفذين الضعفاء أو الرهائن 
او خزينة الدولة أو الثيران- في إشارته للعرف القبلي  لحل 

المشاكل.
وأكد النائب علي المعمري أن الناس بحاجة لمواطنة 
متساوية، مشيرًا بأن الوقت حان لقيام دولة العدل 

والقانون، وأن تكون الدولة حاضرة والقبيلة غائبة..

شكل مجلس النواب أمس األول لجنة للتقصي حول إطالق  
نار متبادل السبت قبل الماضي في أمانة العاصمة بين 
مرافقي النائب حميد األحمر ومحافظ صنعاء نعمان دويد، وذهب 

ضحيته المواطن مراد الوصابي ولحقه أخوه متأثرًا بجراحه.
وتكونت اللجنة من رئيس لجنة الدفاع واألمن محمد الحاوري، 
ومقرر لجنة الحريات عبدالوهاب معوضة، والنواب علي الكبودي 

وسالم حيدرة وعبدالخالق البركاني وعبده بشر.
۹ الباشا ۹ معوضة۹ بشر

 الداخلية تتعامل 
بازدواجية في 

قضية حمل 
السالح

المحتجزون لدى 
الداخلية رهائن 

ال عالقة لهم 
بمطلقي النار

رصاص المتنفذين 
يدفع ثمنها 

الضعفاء
 والثيران!!


