
أعتقد -جازمًا- أن أي شخص   
ع��دي��م إح��س��اس وف��ي��ه كل 
مساوئ العصر يشغر منصب وزير 
الكهرباء صالح سميع لقدم استقالته 
أو انتحر عرض أي »ُكبس« كهربائي 

تصل اليه الكهرباء!!
لكن سميع مشغول بغير الوضع 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي.. مشغول بالهبش 
مشغول   . . ل��ش��ت��م  ا و لبلطجة  وا
»بتلصية« القلوب وح��رق األفئدة 
بلسانه المنفلت كانفالت »جدعانه«!!

الوزير سميع في مقابالته الصحفية 
ال يتحدث عن االرق��ام التي يخلفها 
وض��ع الكهرباء ال��م��أس��اوي.. كم 
الخسائر التي تتكبدها وزارته وعموم 
المواطنين المادية والمعنوية.. أعداد 
الوفيات في غرف االنعاش وغسيل 
الكلى وغيرها ممن تتوقف حياتهم 

بتوقف الكهرباء..

كم عدد الساعات التي »لصت « 
الكهرباء في عهد سميع..

أص��ب��ح الشعب ي���درك بعد كل 

ت��ص��ري��ح أو ل��ق��اء صحفي لذلك 
»الشميع« أنه أكبر »خبطة« على 

الكهرباء.

ال ن���دري  
ع���ن أي��ة 
حكومة يزعم باسندوة أنه رئيسها.. أو يديرها 
بمحض إرادته، فالباسندوة يدرك تمام اإلدراك 
بأنه يدار مع حكومته من »حديقة« الفرقة 
و»خرابة« الشيخ وهي حقيقة كلما تذكرها 

باسندوة أجهش بالبكاء وندب سوء خاتمته..
الباعث على الضحك أن 
وزراء المشترك يعيشون 

نفس م��أس��اة كبيرهم 
لكنهم يكابرون وال 
يبكون.. فما لجرح 

بميتٍ إيالم..
المثال  وع��ل��ى سبيل 
وزير اإلدارة المحلية علي 
محمد اليزيدي ال��ذي 
أصبح مجرد )عامل( عند 
محسن  علي  لمتمرد  ا

م��ه��م��ت��ه 

البحث عن مناصب شاغرة أو توفيرها ألصحاب 
المتمرد وبصورة عاجلة ال يمتلك إزاءها سوى 

»السمع والطاعة« مقابل 
م��ن��ص��ب وزي���ر 
ل��م ي��ك��ن  يحلم 
ب���ه »ي���زي���دي« 

الناصري!! 
لتي  ا لوثائق  ا

ن��ن��ش��ره��ا هنا  
تتضمن تعيينات 
علي  د  لمتمر ا
محسن لمدراء 

م����دي����ري����ات 
وت��ك��ش��ف من 
ه���و ال��م��ح��رك 

ال���ح���ق���ي���ق���ي 
ل��������»دُم�������ى« 
ال��م��ش��ت��رك في 
حكومة »العويل«!!
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7 يحررها/
توفيق الشرعبي

شر »الحكومة« ما يضحك!!
حكومة الوفاق لم تكن  

رادتها  أ كما  ئية  استثنا
المرحلة الراهنة.. وفشلها الذريع 
طبيعي جدًا ألنها نتاج وضع شاذ 
كاد أن يعصف بالبلد ومكتسباته..
فهذه الحكومة لم تقدم شيئًا 
يدل على أنها )استثنائية( وليست 
من سَْقط متاع السياسة، ورغم 
أن باسندوة من أكثر الناس حديثًا 
وبكاًء على الوطن والوطنية إال 
أنه األكثر انحدارًا وانحرافًا عن 
لحكومة  قيادته  في  لوطنية  ا
الوفاق، والعجيب أنه يصر على 
صوابية ما يقوم به رغم إدراك 
الرأي العام المحلي والدولي لفشل 
حكومته التي أصبحت تقوم بأسوأ 
مما كانت تقوم به االحزاب من 
قول وفعل أوصل البالد الى وضع 
غير صحي سعى المجتمع الدولي 
الى عالجه بحكومة باسندوة على 
مبدأ »فداوها بالتي كانت هي 

الداُء«.
حكومة باسندوة في اجتماعها 
الثالثاء الماضي استفزت االعالم 
ووصفته  فشلها  يتتبع  ل���ذي  ا
»بالعدو« والصحفيين بالمرتزقة، 
في سابقة خطيرة تنذر بقادم 

مظلم على الصحافة..
شر الحكومة في االجتماع ما 
أضحكنا وه��و توجيه باسندوة 

وزراءه بالرد على الصحف.. وال 
ن��دري ب��أي ش��يء س��ي��ردون وما 

التي حققوها  إنجازاتهم  هي 
وخ��دم��ات��ه��م ال��ت��ي أوص��ل��وه��ا 

للشعب الصابر على حكومة ال 
تستحق حتى ظهورها على شاشة 

التلفزيون!!
فتخيلوا بأي شيء سيرد وزير 
م��ن يكتب عن  الكهرباء على 
»ل��صّ��ي.. ط��ّف��ي«.. وم��ا هي 
إنجازات وزير الصناعة والتجارة.. 
ووزير الزراعة.. وما الذي أتحفنا 
به وزي��ر االع��الم من جديد في 
وزارته المنفلتة.. وهل سيقول 
لنا وزي��ر االت��ص��االت بأنه زيّد 
من سرعة االنترنت.. ويا تُرى 
هل عمل وزيرا الثقافة والمياه 
بحق الرواتب التي يتقاضيانها.. 
ومن وراء أي مترس سيرد وزير 
الداخلية على الصحافة.. وهل 
تستطيع وزي��ر الحقوق صون 
لسانها وكبح غرورها.. وماذا عن 
وزارات التعليم و.. و.. الى آخر 
وزارات باسندوة.. مساكين كم 
هم فاشلون وكم هي مساوئهم 
وإخفاقاتهم.. وكم هم مرتبكون 

ومرتهنون لألوهام!!
أيتها الحكومة »سولفي« في 
اجتماعاتك عن »راب��ع��ًا« وعن 
ل�»الشحت«..  أساليب جديدة 
ودع��ي الكالم عن النجاح حتى 

إشعار قادم من الشعب!!

أبــراج
امل��ال��ي��ة: ت���ق���ول م���ا ال 
تفعل وتُوبّـخ من أسيادك 
ومسئوليك.. حماقتك األخيرة 
تسيئ أكثر لسمعتك السيئة.

الكهرباء: تطاردك هذا 
األسبوع لعنات الشعب وأرواح 
الوفيات وم��رض��ى الغسيل 
ال��ك��ل��وي وص�����راخ أط��ف��ال 

المناطق الحارة..
العدل: ال تأمن مكر اهلل.. 
وال تأخذ ما ال تملك وتعطيه 
مَ��نْ ال يستحق.. وال تعوّد 
في  ئر  لبصا ا بة  كتا نفسك 

األراضي الموقوفة..
ال��خ��دم��ة: ف��ت��ش في 
محفظتك ففيها بطاقة، تمعَّن 
فيها جيدًا وستعرف انها كانت 
تذكرة وصولك إلى ما أنت فيه 

وليس شهادتك الدراسية.
الرتبية: بإمكانك ترك 
أثر طيب في دهاليز وزارتك 
وشعابها.. نفسك أم��ارة 

بالسوء فال تطاوعها.
ال��ح��ق��وق: بينك وبين 
الجنون شعرة.. زيارة واحدة 
لطبيب نفسي ق���ادرة على 

إعادتك إلى إنسانيتك!!
األوق����اف: منصبك 
ع��ائ��م وم��وق��ف��ك غايم 
وأوقافك تشكوك إلى الحي 

الدائم.
الثقافة: ال��ب��ع��رة ت��دل 
من  تكثر  ال   . لبعير. ا على 
عرض عقلك أمام المثقفين 

فالصمت أبلغ مما تقول.
امل��ي��اه: بإمكانك دع��وة 
الناس إلى صالة االستسقاء.. 
فهي الوسيلة الوحيدة لتذكير 
الناس باسمك الغريب »رزاز« 

في نشرة التاسعة.
الداخلية: خ��اف��ك مع 
البزة األمنية يفقدك هيبتك.. 
وإذا لم تستطع القبض على 
ال��م��ج��رم��ي��ن ف��ح��اف��ظ على 

الموجودين في السجون.
املحلية: أرش��ف طلبات 
المتمرد حتى ال يمنّ عليك 

يومًا ما..
املغرتبني: نشاطك يغيظ 
البعض.. »شرشحة« إعامية 
قادمة ال تأبه لها واجعل الرد 

مشاريع على الواقع.

قحطان الداخلية يشطب )59( 
اسمًا من قائمة اإلرهاب

عمم وزير الداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان   
على األجهزة األمنية بوثيقة تشتمل على أسماء 

»59« إرهابيًا..
ووجه الوزير في وثيقته الصادرة بتاريخ 28 / 5 / 

الهجرة  رئ��ي��س مصلحة  2012م 
والجوازات ومديري 

أم�������������ن 
المحافظات 
بعدم تعقب 
االش���خ���اص 

ال��ذي��ن وردت 
اس���م���اؤه���م 
ثيقة  لو ا ف��ي 
وع��ل��ى رأسهم 
لنائب منصور  ا

المتورط  الحنق 
بجرائم إرهابية 
ض����د م��ن��ت��س��ب��ي 
الحرس الجمهوري 
ف��ي أرح���ب، وك��ان 

ص��در بحق ال���)59( 

تعميم رق��م )96( بتاريخ 7 / 7 / 2011م 
يشدد على تعقبهم وسرعة القبض عليهم 
باعتبارهم متورطين بالقيام بأعمال إرهابية 
وقطع طرقات وعمل كمائن للدوريات العسكرية 
واألمنية واالعتداء على المواقع العسكرية 
في منطقة أرحب 
محافظة صنعاء..

وزي���ر الداخلية 
برر إلغاءه للقائمة 
ال�����س�����وداء ال��ت��ي 
اش���ت���م���ل���ت ع��ل��ى 
االس��م��اء بأنها ذات 
دوافع سياسية.. وهو 
ما أعده خبراء أمنيون 
بمبرر واهٍ وتصرف غير 
ي��ح��رض على  مسئول 
مزيد من ارتكاب الجرائم 
لمؤسسة  ا منتسبي  ضد 
العسكرية واألمنية والقيام 
بأعمال إرهابية تحت اشراف 

حزب الوزير اإلصالحي.

صخر والعبث بمخصصات حضرموت
> اليزال صخر الوجيه وزير المالية يمارس حماقاته 

االستفزازية وممارساته الحزبية والعبث بالمال العام، 
فما يفعله الوزير صخر بحق أبناء محافظة حضرموت 
تمرد واض��ح وعرقلة متعمدة لجهود رئيس 

الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي..
لقد أساء وزير المالية بما فيه الكفاية ألبناء 
حضرموت ومحاولة إذاللهم وتركيعهم إلرادة 

أحزابه وتنفيرهم من مناصبهم والتحكم 
بمخصصاتهم وحرمانهم من حقوقهم..

صخر الوجيه يمارس انتقامًا ق��ذرًا 
بحق أب��ن��اء ح��ض��رم��وت الذين 

رفضوا النزول عند رغبات 
حزاب االنقالب لممارسة 
الفوضى في المحافظة..

وزير المالية سيسقط 
ف���ي وح����ل أع��م��ال��ه 
تتكشف  ئحه  ففضا
باستمرار وحماقاته 
بما  تكاد تعصف 
ت��ب��ق��ى ل���ه من 

حياء!!

زار محمد سالم  الجمهورية باسندوة رئيس حكومة >  ل��وف��اق  االم����ارات أي��ض��ًا لمدة لعدة أيام.. ويزور دولة التركية استمرت الزيارة ا
يومين..

إلى تركيا كاًل من:< ضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء 

الوزراء علي النعيمي.ال��دول��ة ومساعد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وحسن شرف الدين وزير وج��وه��رة حمود وزي��ر ال��دول��ة لشئون الدكتور أحمد العنسي وزير الصحة 

وظيفة اليزيدي الحقيقية!! سميع أكبر »خبطة« على الكهرباء!!

المنابر يا عُباد!!
> طالبنا م��رارًا وتكرارًا وزير األوق��اف بغربلة خطباء 
المساجد أو بالمعنى المتداول حاليًا بهيكلة الخطباء وتنقية 

المساجد ومنابرها من أدعياء الدين و»ماللي« الشيطان.
لعل الوزير حمود عباد  سمع باالعتداء السافر - الجمعة 
الماضية - ضد خطيب جامع األنصار بصنعاء الشيخ لطفي 
المصري - أحد مشائخ بعثة األزهر الى بالدنا - من قبل 
عناصر إصالحية بقيادة عضو مجلس شورى االصالح 
صالح الضبياني بغرض السيطرة على المنبر وجعله 
مطية للتكفير والتحريض وبث ثقافة الغلو والتطرف كما 

هو حاصل في غالبية المنابر التي يسيطر عليها حزب 
االصالح.

مهمة وزير االوق��اف واضحة وفي مقدمتها تنقية 
المنابر واختيار خطباء أسوياء وسطيين يؤلفون بين 

القلوب ويجبرون الخواطر ويصلحون ذات البين..
ال نريد الوزير أن يشغل نفسه كثيرًا بأراضي الوقف 
وعقد الورش االرشادية أو االقتصار على وكاالت 
الحج والعمرة.. فالمساجد أهم وأنفع وخطر سوء 

استخدامها أشد وأسرع!!

وزير التخطيط »اإلصالحي« يطلب من 
59 منظمة دولية مغادرة اليمن

> كل يوم وتتكشف للشعب اليمني خطط 
وأساليب حزب االصالح للسيطرة على كل شيء 
في البالد، فها هو وزي��ر التخطيط والتعاون 
الدولي االصالحي محمد السعدي يستدعي 
عددًا من المشرفين على قرابة 59 منظمة من 
عدة دول بينها إيران ويطالبهم بضرورة مغادرة 
اليمن، والتقدم للسفارات اليمنية في بلدانهم 
للحصول على تصاريح رسمية تمكنهم من 
العمل في بالدنا إْن رغبوا في ذلك- وفقًا لما 
نشرته صحيفة الشرق السعودية عن مصدر 

يمني.
الوزير االصالحي ال يريد جمعيات دولية تمارس 
أنشطة انسانية وإنمائية وخدمية وغيرها من 
األنشطة المصرح بها، ليفتح المجال واسعًا أمام 
جمعية »حزبه« الخيرية.. أو للضغط على تلك 

المنظمات االرتهان في أعمالها لحزب الوزير.
وزارة التخطيط نفت ما نشرته الصحيفة 
لمبتذلة  ا بالتسريبات  ووصفتها  السعودية 
للوزير  نقول  لكننا   . لسياسي. ا للتكريس 

السعدي: »الطير ما تصيح إال من حنش«!!


