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عبداهللا الصعفاني

المبادرة الخليجية    كما أن 
ملزمة واليجوز وضع العراقيل 
أمام تنفيذها فإن مقتضى الحال 
يمكن ان يسمح بالتوافق على 
تطبيق كل جهد خالق يكون محل 

اتفاق األطراف السياسية.
والمعنى أن االئتالف الحكومي 
سيبقى ناقصاً بدون ائتالف يكرس 
الرغبة في كسب قضية معالجة 
أو معتل على  كل ماهو مختل 

قاعدة الشراكة الوطنية.
وعلى سبيل المثال ما الذي يمنع 
االتفاق على تصحيح المؤسسات 
بــصــورة عاقلة دونــمــا السماح 
بتعريضها للهدم أو الموت على 
ــدب التي قتلت  ال طريقة أنثى 
رفيقها لتطرد ذبابة كانت رابضة 

على أذنه.
لقد أكــدت المبادرة على أشياء 
وأغفلت أشــيــاء ألن أي مبادرة 
التستطيع أن تحصي كل شيء 
عدداً لكن اطارها العام يدعو إلى 
تجسيد كل ما يستوعب واقع اليمن 

ويدفع بأسس تجاوز مشكالته.
ــة  مهم جـــداً االنــتــهــاء مــن إزال
المتاريس وإبعاد المسلحين وفتح 
الطرقات وتأمينها من المتقطعين.. 
ــروري التعاون إلعــادة التيار  وض
ت  لمشتقا ا فير  تو و ئي  با لكهر ا
ــل أشــكــال تحقيق  النفطية وك
سالمة الــرأس وسالمة المعيشة 

والمعاش.
من غير المفهوم أن يقال بأن 
البنزين متوفر لوال التقطعات أو أن 
المطلوب تقدير ظروف الحكومة 
دون سقف زمني.. ذلك ان ماهو 
مفهوم أن على الحكومة أن تمارس 
مسئوليتها والتعاود اسطوانة بث 

الشكاوى للمواطنين.
عندنا مبادرة ولكن عندنا أيضاً 
دستور وقوانين صالحة لالستخدام 
على قاعدة اإلتفاق على المصلحة 

العامة.
لقد أخذ الشعب حصصاً تجارية 
من صيغ التهرب والتوتير.. ولم يعد 
مقبوالً عرض مسلسل «وتستمر 
الحكاية» فكما أن عندنا حكومة 
فإن عندنا برلمان يجب عليه أن 

يسبق الميادين.

من تآمر ومن قتل

؟ ؟
قريباً

نــــائــــب   
مــــديــــر 
أمن صالة بتعز 
رفيق  لضابط  ا
احــمــد مــهــدي.. 
يستغل منصبه 
إلجـــبـــار بعض 
صمين  لمتخا ا
على تحكيمه بدعوى حل الخالف 

فيما بينهم بدالً عن المحاكم..
مؤخراً وصلت إلى المديرية قضية 
مغتربين وتدخل المدعو وضغط 
على أحد األطــراف بحكم منصبه 
وتحركت القضية للتحكيم وليس 

إلى المحكمة..
القضية تكشف استمرار بعض 
الــضــبــاط واســتــغــالل مناصبهم 

للتالعب بقضايا وحقوق الناس..
فهل سيضع وزير الداخلية حداً 
لهذه التدخالت ويحيل كل مخالف 
للقانون إلى المجلس التأديبي لردع 
المتالعبين.. وإعادة االعتبار لرجل 

األمن؟!

شكاوى أمام الوزراء

ضرورة التصحيح 
العاقل..!

وزير «الحرش»
فرح اليمنيون بدخول مرحلة الوفاق الوطني   

وتناسوا جروحهم 
ــروج من  ــخ ــل ال مــن أج
األزمـــة التي احرقت 
نــهــا قلوبهم..  نــيــرا
مؤمنين أنه اليمكن 
مة  حكو تجسد  ن  أ
باسندوة الوفاق إال من 
خــالل تقييم نفسها 
بشفافية ومصداقية 
د  تحد و عية  ضو مو و

من الوزير الــذي جسد 
أنموذج الوفاق الوطني.. 
ومن الوزير الذي يمارس 
ــج  ــؤج «الــــحــــرش» وي
المشاكل والثأر الحزبي 
لعرقلة مهمة الحكومة..
بالتأكيد الشارع يعرف 

اسم وزيــر «الحرش» لكنه يريد ان يسمعه من لسان 
باسندوة!!

وفاق.. أم خناق..؟!
تحقيق الوفاق الوطني   

مــســؤولــيــة يــجــب أن 
تطبقها الحكومة قوالً وعمالً 
لتكون القدوة لكل مكونات 

المجتمع اليمني..
بإمكان حكومة باسندوة 
أن تعزز قيم الحب واالخــاء 
والوئام والتسامح والتعاضد 
في المجتمع وأن تطفئ نيران 
االحقاد واالنتقام والكراهية 
بتعاملها مع األحــداث بروح 
المسؤولية الوطنية المترفعة 

عن الصغائر..
ولعل األهم لترجمة ذلك 
هــو تصفيد تهور الـــوزراء 
الــذيــن يــمــارســون سياسة 
الخناق والشقاق واالنتقام 

بين الموظفين نهاراً جهاراً..

إعادة خدمات 
سبأفون أوالً

أكثر من عشرة أشهر وماليين اليمنيين   
يعيشون في الظالم وصــارت مدننا 
اشبه بكهوف اإلنسان البدائي.. خالفاً 
النعدام المشتقات النفطية والتالعب 
بأسعار السلع األساسية، زد على ذلك 
النزوح وقطع الطرق واألرزاق، والخراب 

والدمار الذي لحق بالوطن والمواطن..
أمــام كل هذه المأساة.. نجد رئيس 
حكومة الوفاق الوطني اليكترث لمعاناة 

الشعب..
ــادة الخدمات  ويسرع بجد وحماس إلع
لشركة سبأفون.. رغم أن المبادرة وقرار 
مجلس األمن شددت على أن إعادة الخدمات 
للمواطنين من أولويات مهام الحكومة.. 
فهل تعيد الحكومة الخدمات ألبناء الشعب 

ولو أسوة بخدمات سبأفون..؟!

إعالميون قتلة
مضى اسبوع ودماء شباب   

اليمن تسفك في ساحة 
التغرير أمام جامعة صنعاء من 

قبل قتلة يتلذذون بإزهاق أرواح 
األبرياء.

في ظل تعتيم إعالمي 
ــدي مــرعــب.. فال  ــدي ح
وسائل اإلعالم الخارجية 
أو غيرها تتحرك لوقف 

تلك الجرائم..
ـــن كل  واألبــــشــــع م

ذلك أن التعتيم اإلعالمي يؤكد تورط قيادات 
المشترك في تلك الجرائم وتشاركها العديد 
من وسائل اإلعالم التي يفترض أن 
تفضح ما يحدث تحت الخيام من 

جرائم..
«الميثاق» تطالب المنظمات 
الحقوقية التدخل النقاذ 
الــشــبــاب من  بقية 
الــذبــح بسكاكين 
إرهابيي المشترك 

وفي قلب العاصمة..

الشيطان..
والسفير األمريكي

السفير األمــريــكــي جيرالد   
ــر ســتــايــن اعــتــقــد انــه  ــاي ف
يمكن ان يؤنسن االرهابيين وينزع 

المخالب واالنياب السامة لالخوان 
المتأسلمين عبر فتح ابواب 

سفارته لالصالحيين..
وتناول الطعام معهم صباحاً 
ومــســاًء وخصهم بالرحالت 

والتدريب والتأهيل في مدن 
«الكابوي».

سعادة السفير االمريكي وفي 
مؤتمر صحفي خص به صحافيي 
االصالح وقبل أن تهضم معدهم 
أكل السفير كانوا قد ألَّبوا عليه 

كل طالبان االصالح من توكل 
الى صعتر ومن الحوثة الى 

 . لعالم. ا ة  قنا
حملة  ــي  ف
ــــــــاب  اره

مـــنـــظـــم.. 

وكل ذلك إلعالن رفضه للمسيرات 
ــــم يصفها  ـــة، ول ـــزازي ـــف ـــت االس

بـ«االرهابية».
 وبقدر ما يرفض الشعب 
الحملة  تلك  ليمني  ا
سفير  ضد  لمة  لظا ا
امريكا والتنكر لجهوده 
ودوره خـــالل االزمـــة 
فإنها  تؤكد أن محاولة 
التعايش مع «االخوان» 
مستحيلة، ومثلما انقلبوا 
ــس علي  ــي ــرئ عــلــى ال
عبداهللا صالح بعد ثالثة 
عقود من الشراكة في 
الحكم.. فقد انقلبوا على 
سعادة السفير جيرالد 
فايرستاين.. والحديث 
يــدور عن مسيرة وليس 
ــن مــكــافــحــة االرهـــاب  ع

ومطاردة خاليا القاعدة.

الحرس الجمهوري والقوات الخاصة انتصارات وأفراح
حياتهم حب لليمن وأرواحهم فداء له تضحيات وصمود  

من أجل الحفاظ عليه آمناً مستقراً وأوقاتهم انتصارات 
وأفراح ال تخفى على أحد.

أبطال الحرس الجمهوري والقوات الخاصة يحتفلون بزفاف 
(٣٢٠) عريساً من زمالئهم في حفل أقيم برعاية فخامة األخ علي 

عبداهللا صالح رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة.

حضر الجميع عرس الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وعلى 
رأسهم قائدهم الشاب العميد الركن أحمد علي عبداهللا صالح الذي 
يوليهم الدعم واالهتمام، وكان الغائبون عن الحفل شخصيات 
الحقد والكراهية والتخريب باعتبارهم ال يعرفون رجال اليمن 
والمدافعين عنه وال يمتون للعرسان بصلة قرابة كما هو الحال 

لكافة أبناء الشعب اليمني.

الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن والمهام الملقاة على عاتق 
قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة لم تثنهم عن مساعدة 
األبطال إلكمال نصف دينهم وإعداد جيل جديد يواصل مهام اآلباء 

ويسقط مؤامرات األعداء ..
ولمن ال يعلم فهذا العرس الجماعي الثامن الذي يقام في معسكر 

٤٨ بصنعاء.

«الناس».. والضحك على الذقون
أبواق المشترك التزال تمارس الدجل والتضليل   

على الشعب والمواطن المغلوب على أمره 
فصحيفة «الناس» حاولت استهداف شخصية وطنية 
بحجم الشيخ سنان العجي عضو مجلس النواب.. الذي 
رفض الموافقة على برنامج حكومة الوفاق كونه 
تجاهل قضايا عانى منها الشعب كثيراً وأبرزها مشكلة 
ـــي».. وتخفيض أسعار المشتقات النفطية  «االراض
وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة رواتب أبناء 
القوات المسلحة واألمن.. لكن هذه الصحيفة الصفراء 
استحسنت تصريح العميد صخر الوجيه الذي أكد انه لن 
يخفض أسعار البترول وسيعمل على زيادة سعر الديزل، 

فبؤساً لهكذا تضليل وضحك على الذقون..

للعمراني: 
حاول تهدأ

رغم أن األستاذ طارق الشامي رئىس مجلس إدارة   
وكالة األنباء اليمنية «سبأ» لم يدخل مكتبه بالوكالة 
على االطالق منذ تعيينه بسبب اعتداءات عصابة أوالد األحمر 

على الوكالة واحراقها وتعطل العمل فيها..
إالّ أن بعض الموظفين تدفعهم قيادات المشترك ووزيرها 
العمراني لالعتصام والتظاهر على رئيس مجلس اإلدارة 
بتهمة ال أساس لها من الصحة تعكس الروح السوداء والحقد 

البغيض..
نقول للعمراني الذي يطالب بالتهدئة كذباً: حاول تهدأ 
ألن اللعبة مكشوفة للجميع.. ضربني وبكى وسبقني 

واشتكى..


