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أشار إلى أن اليمنيين سيعيدون النظر فيها

المبعوث الدولي يعرب عن خيبة أمله 
من أداء حكومة الوفاق

يرى مبعوث االمم المتحدة  
جمال بن عمر انه ال توجد 
مؤشرات حقيقية على ان األسوأ في 
اليمن قد مضى، إال انه يعتقد أن البالد 
التي تكافح من اجل انجاح المرحلة 
الطريق  على  الصعبة،  لية  االنتقا

الصحيح.
وقال: إن التحديات مازالت كثيرة و«ال 
توجد مؤشرات تدل على ان األسوأ بات 
خلفنا وان اليمن قد طوى الصفحة 

فعاًل«.
فمازالت المجموعات المسلحة تجوب 
ش���وارع العاصمة صنعاء، ويحمل 
افرادها رشاشات الكالشنكوف على 

اكتافهم.
وبالرغم من ازالة القسم االكبر من 
الحواجز الترابية واالسمنتية التي 
كانت تقطع اوصال صنعاء، قال: إال 
ان المسلحين انتقلوا »الى الشوارع 
المتفجرات في  الفرعية وخ��زن��وا 

المباني«.
واش���ار المبعوث ال��دول��ي ال��ى أن 
»ال��خ��روج على القانون والجريمة 
يسيطران على اجزاء من البالد«، وذلك 
ليس فقط في المحافظات الجنوبية 
والشرقية حيث تتمتع القاعدة بنفوذ 
كبير، بل ايضا في بعض مناطق 

صنعاء والمدن القريبة منها.
وفي العاصمة، يبدو عدد الشرطيين 
بينهم  قلياًل وتفصل  الطرقات  على 
م��س��اف��ات واس��ع��ة نسبيًا، االش���ارات 
المرورية ال تعمل وال��ش��وارع تملؤها 
القمامة، المحاكم معطلة بسبب إضراب 
مستمر منذ ثالثة اشهر، االمر الذي يشل 

عمل النظام القضائي بشكل واسع.
وتتعرض شبكات الكهرباء وانابيب 

النفط والغاز بشكل مستمر للهجمات 
ما يعطل اإلمدادات الى صنعاء وباقي 

المدن الكبرى.
وحذر جمال بن عمر من ان اليمنيين 
سيبدأون ب�إعادة النظر في شرعية 
ومصداقية الحكومة« ما لم تحقق 
تقدمًا ملموسًا في تقديم الخدمات 
اس��رع  ف��ي  للمواطنين  لرئيسية  ا
وقت، خصوصًا في ظل تفاقم الوضع 

االنساني في البالد.
وتطلق اإلحصاءات االخيرة لالمم 
المتحدة ج��رس االن��ذار ازاء الوضع 
االنساني في اليمن، إذ تشير هذه 
االرق��ام إلى ان عشرة ماليين يمني 
يعانون من فقدان االم��ن الغذائي، 
وان سبعة ماليين يمني يعانون من 
»فقدان حاد لالمن الغذائي« بحسب 
بن عمر الذي اشار ايضا الى ان 700 
الف طفل يمني قد يموتون بسبب 
سوء التغذية لو لم يتم تحقيق خطوات 

جادة في مجال الغذاء.
ورأى بن عمر ان الناس »يعانون 
من أزم��ة معيشية خانقة« في ظل 
وضع أمني صعب وغياب مؤشرات ألي 

انتعاش اقتصادي.
وق��ال ب��ن عمر: »ال��وض��ع ال ي��زال 
لة  هشًا ومعقدًا«.. والحكومة مشكَّ
بالمناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي 

العام، واحزاب المعارضة.
وق��ال بن عمر في ه��ذا السياق: 
»ان العناصر المختلفة من الماضي 
خالل  تتعايش  ن  ا عليها  يتعين 
الفترة االنتقالية«، وهو أمر صعب 
»حتى بالنسبة للديمقراطيات األكثر 
تقدمًا في العالم«، وما بالك ببلد 

مثل اليمن.

مكنسة الحكومة!!
شيء جميل أن يحمل رئيس الوزراء مكنسة   

ويخرج الى الشارع لمشاركة عمّال النظافة 
كعامل تحفيز وترميز، ال أن يتخذ ذلك عادًة 

يتنقل بها بين المحافظات..
ل رئيس الوزراء بالمكنسة من   تنقُّ

محافظة إلى أخرى ال يدل إال على أن 
الرجل يأخذ بسفاسف األمور أو أنه 

يستهتر بوعي الناس أو يرجع 
تصرفه ذلك الى »الخرف«.. 

ونتمنى أن يكون االخير هو 

الصح..
مشكلة اليمن ليست في القمامة والفي عمال 
النظافة، وإنما في »النفايات« المشوهة للتاريخ..

مشكلة اليمن في العقل المحرك للمكنسة الذي 
يلتفت الى »القراطيس« ويتجاهل »المتاريس«..
فتعز المحافظة األروع واألجمل لم تنتظر من 
باسندوة »مكنسًا كبيرًا« يسيئ الى طهارة قلبها ونظافة 
جسدها.. تعز كانت تنتظر من الباسندوة حنفية ماء 
وشيئًا من الكهرباء.. كانت تنتظر من الباسندوة معرض 

كتاب أو مكانة »الميناء« .. تعز كانت بحاجة الى 
إجابة شافية من الباسندوة عن السؤال »لماذا لم 

ر »أيوبها« للعالج حتى اآلن؟ يُسفَّ
تعز كانت بحاجة من رئيس الوزراء الى مراجعة ملفات 
أبنائها المتكدسة في رفوف الخدمة المدنية، أو استشعار 

المسؤولية تجاه االسمام المهربة الى مزارعها!!
تعز المحافظة األكثر وعيًا فهمت مدلول مكنسة 
الحكومة على طريقتها وتركت مساحة من الزمن لمن 

سيكنس اآلخر.. تعز أم الحكومة والعكس!!

حق »ابن الوجيه !!
يتداول في أروقة وزارة المالية   

والمقائل الرقم االسطوري 
لبدل سفر الوزير صخر الوجيه 
إلى أمريكا.. الرقم الذي يدور 
ح��ول��ه ال��ح��دي��ث ي��ق��در بأكثر 
من مائتي ألف دوالر.. خالف 
النثريات التي يثار حولها لغط 

ساخر وممتعض بانتقال 
حلة  مر م��ن  ليمنيين  ا

ح��ق »اب���ن ه���ادي« الى 
م��رح��ل��ة  »ح���ق بن 

الوجيه« والذي 
أصبح يعمم 
س��رًا كحجة 

ل��ل��ت��ع��ام��ل 
م��ع ظ��اه��رة 
»ال���ه���ب���ر« 

بمصطلح 
ح��ق »اب��ن 
ال��وج��ي��ه« 
ح�����ت�����ى 
ال����ذي����ن 

طلبنا منهم تزويدنا بالوثائق التي 
تؤكد ذلك..

أصر البعض على ض��رورة أن 
يدفع حق »ابن الوجيه« مقابل 

ذلك.
أح��د الزمالء راه��ن على أن 
صخر الوجيه سيعلن بشفافية 
وبصوت جهور اجمالي بدل 
 . للمأل. بعه  وتوا لسفر  ا
مجانًا.. ما لم سيدفع 
حق »ابن هادي« 
و»اب����������ن 
ال��وج��ي��ه« 
سله  ير و
إل���ى كل 
ال��ص��ح��ف 
م��ج��ان��ًا.. 
ف����ه����ل 

يفعلها 
ص����خ����ر 

الوجيه؟!

الرسالة واضحة يا عمراني!!
خالل أشهر قليلة انغمس اإلعالم الرسمي في األحقاد التي   

يعيشها وزيره العمراني ويعكسها على صفحاته وأثيره 
وشاشاته.. 

وزير اإلعالم ترك الحبل على الغارب ربما لعدم استيعابه لهذه 
المهنة التي يعدُّ دخياًل عليها وبعيدًا جدًا عنها..

أو قد يكون االنفالت االعالمي الرسمي بموافقة ومباركة ورعاية 
الوزير خدمًة لمن كان لهم الفضل في تنصيبه على هرم االعالم..
ها هو الحق قد حصحص، ورئيس الجمهورية المناضل عبدربه 
منصور هادي قد حذر من هذا االنفالت والتزم بوضع حدٍ له، 
كون اإلعالم الرسمي ملكًا للشعب وممواًل من خزينته، وهذا ما 
يفرض عليه أن يكون معبرًا عن همومه وناطقًا بلسانه وليس 

بلسان الوزير.
رسالة رئيس الجمهورية واضحة وال تحتاج الى هز رأس الوزير 

العمراني، فبعد رسالة الرئيس سيعاد النظر في الوزير وليس في 
اإلعالم!!

»المنذوق« الثقافي!!
التعيينات    أن كثيرًا من  ي��درك تمامًا  جميعنا 

في حكومة الوفاق كانت من ب��اب »الترضية« 
و»المكافأة« وليس من باب الكفاءة والنزاهة كما اشترطت 
المبادرة الخليجية، وقد أكدت قولنا هذا التصرفات والهبر 

التي بدأت تطفو على السطح عن البعض الحكومي.
لكن كل وزي��ر قابل للتطوير.. إال 

منذوق الثقافة حتى لو أهَّلناه في 
أشهر مكتبات العالم وأنزلناه 

في أعرق المتاحف..

تخيلوا أن »المنذوق« الثقافي اليمني نزل إلى تعز لحضور 
فعاليات مؤسسة »السعيد للعلوم والثقافة« ضيفًا على 
المؤسسة« وليس راعيًا ألنشطتها ومشرفًا على فعالياتها 

االبداعية والفكرية..
 وبداًل من أن يتحدث في الفعالية عن اإلبداع، عن 
عن   . السعيد. مؤسسة  مكانة 
فة  لثقا ا ة  ر ا وز دور 
في تسهيل ودعم 
ال��م��ؤس��س��ة..  راح 
المثقف االسطوري 
فيه  ب��م��ا  ينضح 
ع���ن ال��ب��ل��ط��ج��ة 
حثًا  با  ، لتغيير ا و
عن ك��فٍّ تصفق 
الحاضرين  لتبعد 
عن اكتشاف مأساة 

الثقافة!!

الفطحل نبيل!!
م���������ن  

هي  لبد ا
م��ن  ك����ل  ن  أ
أو  يقرأ مقابلة 
تصريحًا للوزير 
ن  شمسا نبيل 
يصاب بالصداع 
الطنين  ج���راء 
الناتج عن خواء 

الوزير.
الفطحل نبيل 
يجيد »الخرط« 

وبيع الوهم  ويصرف للبطالة 
كالمًا مستساغًا، ولكن »ال 

طحين رغم الجعجعة«.

له  بلة  مقا ف��ي 
 - مؤخرًا -نشرت 
أكثر شمسان من 
ادع��اء »الثورية«  
وح�����اول ج��اه��دًا 
أنه  إظهار نفسه 
قادم من »مغسلة« 
وأظهر  الجامعة، 
مشينًا  ك��ًا  س��ل��و
وت��ن��ك��ر ك��ث��ي��رًا 

لمبادئ طالما 
ت���م ح��ش��وه 
بها.. وحقًا.. إن النفخ 
في قربة مثقوبة ال 

يجدي!!

باذيب وحملة 
خداع ساذجة!!

  Nabil Ali Alsoufi

مرافعة لوزير النقل السابق،  
الذي استقال مبكرًا من منصبه، 

لتوضيح الحقائق عن اتفاقية دبي.
وياترى، متى سيتوقف وزير النقل 
الحالي، عن تبنّي حملة خداع ساذجة 

عن هذه االتفاقية..؟!
ه���و وزي����ر ف���ي ح��ك��وم��ة، 
يناقش الحكومة أواًل، بداًل 
من االستمرار في العبث 

بمصالح البالد.
واالع����������الم 
طبعًا، يروج 
ألي ش��يء، 
ي��ق��ول��ون له 
»ه������ذا ض��د 
النظام العائلي«.

وم���ن ب���اب ال��ذك��ر 
أن  مصيبة  ف��ق��ط، 
ال���وزي���ري���ن: مجاهد 
القهالي وج��وه��رة 
ح�����م�����ود، 
أص�������درا 
بيانًا باسم 
مة  لحكو ا

بتعطيل 
ق�����ان�����ون 
ض����ري����ب����ة 
المبيعات، باسم لجنة 
أهم وزرائها صخر الوجيه وسعد 
الدين بن طالب، دون علم األخيرين 
بالطبع، وقد نفى صخر صحة الموقف 

المعلن.
وطبعًا توقع من اآلن، ان يتم اعتبار 
صخر »عائلي«، و«القهالي« كما حدث 
مع وزير الدفاع، أحد أعمدة الثورة، 
ويقال لنا اننا ننتقده فقط بسبب انه 

ضد النظام العائلي.. وهات ياعلعلة.
ومثلما دافع االصالحيون عن وزير 
الدفاع، وجعلوه »سوبر مان النظام 
االشتراكيين  ان  أتوقع  الوطني«، 

سيدافعون عن جوهرة ومجاهد.
أع��ان اهلل المواطن اليمني، الذي 

ينتظر على قارعة الطريق..


