
كانت محافظة تعز  
بمأساتها  حاضرة 
وم��ع��ان��ات��ه��ا ف���ي جلسة 
البرلمان حيث حمل مأساتها 
البرلمانيون القادمون من 
تفاصيل جراحاتها، فقد أكد 
النائب عبدالسالم الدهبلي 
أن تعز تعيش مأساة حقيقية 
وكارثة إنسانية وكل شيء 

فيها يُنتهك..
وق����ال: ت��ع��ز ت��ن��ام على 
أص���وات دب��اب��ات وم��داف��ع 
السلطة لياًل وتصحو على 
لتي  ا لمشترك  ا مليشيات 
رعها  وشوا طرقها  تقطع 

وتقلق سكانها نهارًا..
وط��ال��ب ال��ده��ب��ل��ي من 
مجلس النواب أن يتحمل 
المسئولية تجاه ما تعيشه 
يمثل  ن  أ و تعز  فظة  محا
المجلس المواطنين وليس 
ال��م��ع��ارض��ة أو السلطة.. 

وتساءل إذا لم يتحمل البرلمان مسئوليته تجاه المواطنين 
فمن سيمّثل؟! وأرسل النائب الدهبلي رسالة إلى الشباب 
فحواها: لقد تحملنا علي محسن وعبدالاله القاضي 33 عامًا 

فال تحملونا إياهم 33 عامًا 
جديدة..

واختتم حديثه بالقول: على 
السلطة تطبيق القانون وإاّل 

فلترحل!!.
وف���ي ن��ف��س ال��م��وض��وع 
تحدث الشيخ جابر عبداهلل 
غالب عضو مجلس النواب 
ب��ال��ق��ول: ل��ق��د أت��ي��ن��ا من 
م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز مثقلين 
بهمومها ومعاناتها.. وأكد 
مما  أكثر  تعاني  تعز  أن 
تعانيه أمانة العاصمة.. ففي 
تعز الناس يُقتلون وتنهب 
ممتلكاتهم والطرق تقطع.. 
وقال: الناس هناك يتألمون 
بحق وينشدون أم��اًل في 

مجلس النواب أن ينظر 
إلى ظروفهم وأن يعطي 
قضيتهم األولوية في 

جدول أعماله..
وط��ال��ب الشيخ ج��اب��ر من 
البرلمان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وما ي��دور في 
محافظة تعز وما يعيشه أبناؤها من مأساة إنسانية التحتمل 

التأجيل.

ب���دأ م��ج��ل��س ال��ن��واب  
أمس األول السبت أولى 
جلساته للفترة الخامسة من الدورة 
الثانية ل��دور االنعقاد السنوي 
الثامن برئاسة رئيس المجلس 
يحيى علي الراعي االمين العام 
المساعد للمؤتمر بعد انقطاع منذ 

السابع عشر من مايو الفائت 
رئاسته  هيئة  غ��ي��اب  بسبب 
المشكلة من الشيخ يحيى الراعي 
الذي عاد مؤخرًا من رحلة عالجية 

في السعودية نتيجة اصابته بالحادث اإلرهابي 
الذي استهدف فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وكبار 
رجال الدولة في جمعة أول رجب- وانضمام نائبي 
رئيس المجلس حمير األحمر ومحمد الشدادي إلى 
المعارضة وتسلم النائب أكرم عطية لرئاسة محلي 

محافظة الحديدة .

وف��ي مستهل الجلسة وق��ف المجلس دقيقة 
حداد وق��راءة الفاتحة ترحُّمًا على روح الشهيد 
عبدالعزيز عبدالغني وكافة شهداء الوطن مدنيين 
وعسكريين.. ثم ألقى رئيس المجلس كلمة فيما 

يلي نصها :
»إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون« 

األخوة نواب الشعب في البداية كل عام وانتم و 
شعبنا وامتنا بخير .

وباسمكم نرفع أسمى آيات التهاني لفخامة األخ 
القائد المشير علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
سائلين المولى في عاله ان تزال الغمة التي خيمت 

على بالدنا الحبيب منذ ما يزيد عن تسعة أشهر .
األخوة نواب الشعب :

ليس بخافٍ عنكم ما ألقت به األزمة الراهنة على 
البالد من تداعيات سلبية في مختلف األصعدة 
والمجاالت وأبرزها المجال األمني والسياسي 
واالقتصادي والسلم االجتماعي وتكاتف أبناء 
الشعب اليمني وتمسكهم بشرعيتهم الدستورية 

ودفاعهم عن خيارهم الديمقراطي.
أيها األخوة النواب :

يجب علينا كبرلمانيين ان نقف مع هذا الشعب 
ضد التآمر والمماحكات السياسية والعمل على 

إخراج البالد من هذه األزمة الطاحنة .
ختامًا أسأل اهلل العلي القدير ان يوفقنا لما فيه 

خير وصالح هذا الوطن .
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

االثنين : 21 / 11 / 2011م 
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العدد: )1580( 7

األزمة تكشف حقيقة رفض »اإلصالح« لقانون »السالح«
كشفت األزمة السبب الحقيقي لرفض أوالد 
األحمر »البرلمانيين« ونواب اإلصالح لتعديل 
القانون رقم )40( لسنة 92م بشأن تنظيم حمل 
وحيازة األسلحة النارية والذخائر واالتجار بها.. فما 
تشهده الحصبة وصوفان وأرحب وتعز وغيرها من 
المناطق من ميليشيات مسلحة وقتل وتخريب أكد 

أن كتلة اإلصالح كانت تخطط له منذ زمن.
يتساءلون: هل  لعامة  ا المصلحة  أصحاب 
استوعب البرلمان المغزى لرفضهم مشروع 
القانون.. وهل سيفعلها من أجل الوطن والشعب 
ويحسم األمر ويضع حدًا لمن أراد ويريد تخريب 

الوطن واقالق أمنه؟!

كتب : توفيق الشرعبي

وصف الشيخ سلطان البركاني األمين  
العام المساعد رئيس الكتلة البرلمانية 
للمؤتمر الحكومة بالضائعة وبأن التوقيت لديها 
مختل تمامًا وساعتها متوقفة عن العمل.. جاء ذلك 
عقب قراءة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب 
والشورى أحمد الكحالني لرسالتين حكوميتين 
بشأن الحسابات الختامية للدولة للعام 2010م 

األول����ى م��ن ج��ه��از ال��رق��اب��ة 
والمحاسبة والثانية من وزارة 

المالية.
وقال البركاني: إن الحكومة 
التحترم الدستور وال العمل 
البرلماني وان هذه الرسائل 
عبثية وما كان ينبغي ان تقرأ 
أمام المجلس والض��رورة لها 
على االط���الق ويفترض أن 
تترك في سلة المهمالت وكان 
من األولى بالحكومة أن تلتزم 
بالدستور ال��ذي ينص على 
تقديم ميزانية العام القادم 
الجارية  السنة   انتهاء  قبل 

بشهرين.
واضاف البركاني 
كان يفترض على 
ال��ح��ك��وم��ة وق��د 
علمت يوم الثالثاء 
ل��ب��رل��م��ان  ا ان 
عمله  نف  سيستأ
ان تقدم تقريرًا 
عن األوض��اع في 
البالد بشكل كامل 
وهو مانطلبه منها 
اليوم، كما نادى 
بمحاسبة وزيري 
لنفط  ا و لية  لما ا

ومسئولي شركة النفط والمصافي بشأن الديزل 
الذي قتل أكباد الناس ومزارعهم وحاجاتهم.

وقال : المجلس اعتمد في الميزانية للعام الجاري 
دعمًا للمشتقات النفطية.. لذلك يجب ان يحاسب 
المسئولون على األخطاء التي وقعوا فيها ويقالوا 

من الحكومة ألنهم اليستحقون البقاء فيها..

وطلب البركاني من هيئة رئاسة المجلس 
استدعاء الوزيرين ومديري المصافي وشركة 

النفط للوقوف امام البرلمان.
مشيرًا الى ان المجلس اذا لم يقف بمسئولية 
امام كارثة الديزل فان عمله عبثي وغير جدير 

بثقة المواطنين.
وف��ي موضوع آخ��ر دع��ا البركاني إل��ى إج��راء 
انتخابات لهيئة رئاسة جديدة للبرلمان ألن من 
يصل الى منصة المجلس ليس من حقه ان يحولها 
الى دكان يقفله او يفتحه متى 

مايشاء.
واستطرد قائاًل : كان يفترض 
على نواب رئيس المجلس بعد 
الحادث االجرامي الذي استهدف 
فخامة رئيس الجمهورية وكبار 
قيادة ال��دول��ة وم��ن ضمنهم 
في مسجد  المجلس  رئيس 
دار الرئاسة أول جمعة رجب 
ان يباشروا أعمال المجلس 

ويديروا جلساته.
م��ش��ي��رًا ال���ى ان بعضهم 
انهم تعودوا  يبدوا  مشائخ 
على رعية ودواوين يفتحونها 

او يخلقوها متى أرادوا.
وان��ت��ق��د ب��ش��دة 
األع���ض���اء ال��ذي��ن 
الي��ح��ت��رم��ون حق 

العضوية..
بتوقيف  لب  وطا
ال��ب��دالت المالية 
عمن ال يمارسون 
مهامهم البرلمانية 
للنواب  وتحويلها 
ال��ذي��ن يحضرون 

الجلسات..
أنه  ال��ى  مشيرًا 
من غير المنطقي 
ان يظل العضو في 
بيته ويتقاضى نفس المستحقات التي يتقاضاها 

العضو الملتزم بمهامه.
مشددًا على ضرورة سلب جميع البدالت عن 
المتغيبين من الجلسات حتى يحترموا واجبات 
ال��ى المجلس ليؤدوا  العضوية ويحضروا 

مهامهم.

البركاني يدعو النتخاب 
هيئة رئاسة للبرلمان

بعد توقف دام ستة أشهر

البرلمان يعاود عمله
الراعي: نقف مع الشعب وسنعمل على اخراج البالد من األزمة

مطالبة برلمانية بتشكيل حكومة

ألن الواقع يعكس حجم  
ال��ف��ش��ل ال��ح��ك��وم��ي في 
تأمين حياة وممتلكات المواطنين، 
فتح نواب النار على حكومة عجزت 
عن توفير م��ادة الديزل، فقد أكد 
النائب أحمد الخوالني أنه آن األوان 
لتشكيل حكومة جديدة قادرة على 
تحمل مسئوليتها وإعادة هيبة الدولة 
وفرض القانون على الجميع.. مشيرًا 
إلى أن الحكومة الحالية ال تعمل 

بجدية.
م��ن��وه��ًا إل���ى أن ه��ن��اك وزراء 
وم��ح��اف��ظ��ي��ن ي��ع��م��ل��ون بإهمال 
ليتقاضوا مقاباًل ماليًا، وما تشهده 
مؤسساتهم ومحافظاتهم أمر يدل 

وكأن ما يحصل شيء الينعيهم.
وقال الخوالني: يجب أن نتحمل 
مسئوليتنا جميعًا فقد زاد الوضع عن 
حده والبالد تعيش حالة استثنائىة 

ووضعًا مزريًا..

إلى ذلك قال النائب محمد البرعي: 
الحكومة اليوم ليس لها وجود على 
الواقع تمامًا ال كهرباء.. ال ماء.. ال 
مشتقات نفطية.. ال أم��ان.. وكأننا 

نعيش في افغانستان..
وطالب البرعي بسرعة تشكيل 
حكومة لنعيد للمواطن حقه في 

الحياة.
مشيرًا إلى أن كثيرًا من المزارع 
والمصالح الخاصة انتهت تمامًا لعدم 

وجود مادتي الديزل والبترول..
وقال: أمام مجلس النواب مهمة 
بها فهو  أن يضطلع  صعبة يجب 
المسئول أم��ام الشعب وأم��ام اهلل 
إزاء ما يجري، فإما أن يقوم بدوره 
وإما أن يغادر األعضاء بعد زمالئهم 

»فالهربة أولى«.
وأك��د أن األزم��ة ستطول م��ادام 
ة  بقو لسلطة  ا ي��د  ي��ر ك  لمشتر ا

السالح..

الخوالني: هناك وزراء ومحافظون مهملون!!
البرعي: الحكومة ليس لها وجود في الواقع!!

مأساة تعز في البرلمان

جابر: نطالب بلجنة بتشكيل لجنة 
لتقصي األوضاع في تعز

الدهبلي: على الحكومة تطبيق 
القانون وإال فلترحل

رجاااال مخلصون!!
هناك نواب قطعوا إجازاتهم  

خارج الوطن وعادوا ليقوموا 
بمهامهم البرلمانية استشعارًا منهم 
ألهمية الدور الذي سيلعبه البرلمان 

الخراج البالد من األزمة..
اليمن بخير.. ما دام فيها رجال من 

هذا النوع الوطني األصيل..

خلط!!
بعض ال��ن��واب خلطوا بين  

لعمل  ا و يعي  لتشر ا لعمل  ا
التنظيمي وهذه مشكلة فهم قبل أي 
شيء.. فكثير ممن قدموا استقاالتهم 
من كتلة المؤتمر لم يحضروا الجلسات، 
وكأنهم اليعلمون أن الفرق شاسع بين 

اللجنة الدائمة ومجلس النواب!!

قلة حياء!!
من المعيب ج��دًا أن نسمع  

برلمانيين يدندنون بمستقبل 
البلد وتحسين معيشة المواطنين 
بعد نجاح الثورة المزعومة، 
وه������م- أي 
البرلمانيين- 
يذهبون أو 
ي��رس��ل��ون 
أش��خ��اص��ًا 
ل��ي��س��ت��ل��م��وا 
م��س��ت��ح��ق��ات��ه��م 
وبدالتهم المالية ب��دون وجه حق.. 
صحيح إذا لم تستح فاصنع ما شئت!!

تناقض مخٍز!!
ال��ن��واب ال��ذي��ن يقولون إن  

البرلمان أصبح غير 
شرعي اليزالون يعرّفون 
ب��أن��ف��س��ه��م ل��ل��ق��ن��وات 

الفضائية على أنهم نواب 
ويتنقلون بهذه الصفة 

وحصانتها في السماء 
واألرض..

أل���ي���س ه��ذا 
تناقضًا عجيبًا 
وم��خ��زي��ًا في 

آن..

جابر

العجي

الخوالني

يحيى الراعي

الدهبلي

البرعي

النائب العجي ينتزع اعترافًا من قناة »السعيدة« بعدم حياديتها
تمكن النائب / سنان العجي من انتزاع اعتراف بعدم حيادية   

قناة السعيدة من خالل اعتذار من معد برنامج اصداء اليوم 
الذي بثته القناة  مساء الجمعة اثناء تقديم تقرير حول االزمة الراهنة 
في البالد ظهر فيه انحيازها كثيرًا الى احزاب المشترك السبب 

الرئيسي في االزمة.
وكان  مقدم البرنامج   قد استضاف في البرنامج الشيخ - سنان 
العجي  مقرر اللجنة الدستورية بمجلس النواب واالصالحي دحابة 
الذي وصف نفسه بالمستقيل  اثناء التعريف بنفسه في البرنامج  
وكانت االستضافه عبر الهاتف، وقد ارجع المذيع االمر ممازحًا الى 
كسل االعالمي المعروف احمد الكبسي عندما اثار النائب العجي 

موضوع عدم حيادية القناة  وخصوصًا في التقرير الذي تم عرضه .
 واكد النائب العجي ان التقرير غير واقعي من حيث الزمان والمكان 
وكان متحيزًا بشكل واضح ما يبرهن عدم حيادية القناة ووافقه الرأي 
معد البرنامج الذي تدارك االمر بشجاعة ليعلن على لسان المذيع  

اعترافه ان التقرير لم يكن محايدًا.
هذا وسخر النائب سنان العجي من تهديد المشترك إحالة ملف االزمة 
الى جامعة الدول العربية  بعد ان وصل الى مجلس االمن الدولي ، 
وقال: ان هذا يدل على ضعف في الوعي لدى اصحاب طرح كهذا، 
ودعا الشيخ العجي  المعارضة الى تقديم مصلحة الوطن على كل 

المصالح الذاتية  والحزبية ..

نطالب الحكومة بتقديم تقرير 
مفصل عن األوضاع في البالد
يجب محاسبة وزيري المالية 

والنفط والغاء المستحقات عن 
البرلمانيين الغائبين


