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أبــراج

ال��ري��اض��ة: م��ش��اه��دة 
م��ب��اري��ات ك��أس أم��م أوروب���ا 
ستمنحك خيارًا جمياًل لتالقح 

األقدام!

التخطيط: حافظ على 
رحاك وال  تكثر من الجعجعة، 

فالناس ال ترى طحينك!

الثقافة: زي���ارة واح��دة 
ستنفض  »الصالح«  لمتحف 
التراب عن عقلك »والذحل« عن 
قلبك.. فكر وال تتردد فالمعرفة 

ال سقف لها!

الخدمة: حضورك المميز 
إل��ى »مدنية« حسين يطمّع 
الصغيرة  المشاريع  أصحاب 
لجرجرتك من فندق إلى فندق 

.. اجمع »دومان« وارزَ شويه!!

العدل: قبل أن تنفذ ما في 
رأسك، تذكر أن ثلثي القضاة 

في النار!!

املياه: غنِّ مع برجك:»شربة 
م��اء واحبايب شربة م��اء.. ما 
حد يلّقي السقاية وأهل بيته 

ظماء«

املحلية: تصرفاتك جعلت 
ال��ب��ع��ض يشعر أن���ك وزي���رٌ 
بفضله.. اخلط األوراق لتعود 

األمور إلى مسارها الصحيح

الرتبية: ال يمكنك تحقيق 
نجاح وزاري ما لم تتخلص من 
عندما    . الحزبية. لهواجس  ا
تدخل ال���وزارة ات��ع��وذب من 

»االصالح« من أجل النجاح!!

الخارجية: ال تكن متحفظًا 
وطالب بإلغاء سفريات الوزراء 
لحضور الندوات والمؤتمرات 
الخارجية وإيكال ذلك لسفرائك 
هناك.. ذكاؤك سيفقد الخصم 

حيََله!

ل��ح��ق��وق: تشعيباتك  ا
ستعجل األح��زاب تعيد النظر 
في مطالبها بمساواة المرأة 

بالرجل!

الداخلية: خذ بعين االعتبار 
المستجدات األمنية وال تتحمس 
زي��ادة، ما عليك إال أن تتجنب 

األخطاء!!

األشغال: ستنجح في بناء 
جسور الوفاق مع زمالئك في 
العمل.. ال تلتفت لنوايا البعض.

أين دشن باسندوة حملة 
التحصين ضد شلل األطفال؟!

في خطوة غير مسبوقة وغير مفهومة دشن رئيس الحكومة الحاج  
باسندوة الحملة الوطنية للتحصين ضد  مرض شلل األطفال 

االسبوع الماضي داخل مكتبه.
فما ان تبين الخيط األبيض من الخيط األسود لموظفي مكتب 
باسندوة حتى بدأوا باالحتشاد مع موظفي األمانة العامة وطاقم 
التلفزيون وفريق صحي وممثلين لمنظمات صحية دولية ووزير 
الصحة ومعهم مجموعة من األطفال دون سن الخامسة  داخل 
مجلس ال��وزراء وعندما وصل باسندوة صاح المخرج »أكشن« 
وبدأ الحاج باسندوة بالتمثيل ليضع قطرات من اللقاح لمجموعة 
األطفال وسط حشود تصفق وكأنه في نزول ميداني لتدشين 
الحملة وأعقب ذلك بتصريح وسط تدافع المواطنين - عفوًا 
»الموظفين« حث فيه جميع اآلباء واألمهات على تحصين أبنائهم 

من فيروس الشلل..

الحكومة تطالب بحبس محافظة مأرب

أشول »اإلصالح« يلغي اشتراك »الميثاق«!!

االس��ب��وع الماضي   
وج����ه����ت ح��ك��وم��ة 
ب��اس��ن��دوة رس��ال��ة عاجز 
ن  لما لبر ا ل���ى  إ متخبط  و
طين  ر لمتو ا فيها  كشفت 
في تفجيرات أنبوبي النفط 

والغاز في محافظة مأرب..
المجرمون - حسب رسالة 
الحكومة - هم: »آل عوشان، 
وآل هذان وآل طعيمان وآل 
ال��زاي��دي وآل حثيك، وآل 
ه��ذي��ان وآل الظلمة وآل 

حفرين، وال العويدي«.
 باإلضافة الى »آل الدماجي« وأوالد علي الرويشان« من 

خوالن..

إذًا لم تبقَ قبيلة من قبائل 
محافظة مأرب لم يشملها 
باالعمال  الحكومة  اتهام 
االج��رام��ي��ة واالره��اب��ي��ة 
صنة  لقر ا و صية  للصو ا و

باستثناء »آل العرادة«..
فهل يعقل أن تكون كل 
هذه »آل وآل وآل...« ال يوجد 
فيها رجٌل رشيد كان بإمكان 
الحكومة استثنائه من االتهام 
.. وهل عجزت الحكومة عن 
تسمية المجرمين بأسمائهم 

بداًل عن اإلساءة للقبائل بهذا التعميم المجحف والمقرف؟!
ربما أن الحكومة كانت تقصد برسالتها تهنئة زفاف 

ووصلت عن طريق الخطأ الى البرلمان.. تهانينا!!

الحالة النفسية الشديدة التي يعاني منها وزير التربية »االصالحي«  
الدكتور االشول تجاه اآلخر قاده الى توجيه خطي لمدير عام اإلعالم 
التربوي بتوقيف عقد اشتراك الوزارة مع صحيفة »الميثاق« .. ليش.. لماذا.. 

للمه.. لمووه.. لمه.. ما السبب؟!! مدرررررري!!
ربما لضيقه من الرأي اآلخر.. وربما كشف لحزبه عن 
مهاراته وقدراته ومواهبه في األذية 

والثأر.. وقد 
تكون  عقدة 
نفسية وهي 

األرجح!!
مع العلم أن 
وزارة التربية 
م��ش��ت��رك��ة 
سنوات  منذ 
بكل الصحف 
ال��رس��م��ي��ة 
واأله���ل���ي���ة 
والحزبية بما 
فيها »صحوة« 

الوزير!!

المشترك يخالف المبادرة ويعين 
فاسدًا في منصب وزير!!

يقول المثل: »أذن السارق  
تطن« وهذا  ينطبق على 
وزير الكهرباء صالح سميع الذي ال 
يرى في األزمة األخيرة سوى أنها 
فرصة استغلها لتعويض منصب 
فقده سابقًا ألس��ب��اب ل��م يكن 

يعلمها الشعب!!
الوزير سميع ظل »ينبش لفوق 
ظهره« ويستفز اآلخرين الذين 

ح���اف���ظ���وا 

على كرامته وسمعته وكأن »يا 
دار  ما دخلك شر«..

ه��ذا ال��وزي��ر لم يحترم نفسه 
ويحفظ لسانه مما اضطر الزعيم 
علي عبداهلل صالح لكشف حقيقة 
هذا »الوزير« والتأكيد بأنه فاسد 
كبير وق��د تم ط��رده من وزارة 
المغتربين لسوء أعماله وسطوه 
على تعويضات المغتربين التي 

قدمتها دولة الكويت..
وه���ذا ال��ك��الم كبير ج���دًا من 
قبل الزعيم يدل على أن هناك 
أعضاء في حكومة الوفاق لم يتم 
لكفاءتهم  وفقًا  اختيارهم 
ونزاهتهم كما شددت على 
ذلك المبادرة الخليجية.. 
وه��و ما يجعلنا نتساءل: 
أال يعد اختيار فاسد وزيرًا 
مخالفة للمبادرة.. ؟! 
أليس من الضروري 
أن ي���ع���اد ال��ن��ظ��ر 
ف���ي م��ن��ص��ب ه��ذا 

الفاسد..؟!
أال يُ��ع��د ك��الم 
ال��زع��ي��م ص��ال��ح 
ش���ه���ادة ل��ل��ج��ه��ات 
القضائية بثبوت فساد 
سميع وض����رورة مثوله أم��ام 

المحكمة؟!

مشهور تبيع حقوق 

اإلنسان اليمني 
لنائب إصالحي

كشفت مصادر مقربة  

م���ن ل��ج��ن��ة االت��ص��ال 

الوزارية عن خالف حاد داخل 

ات��خ��اذ رئيسة  اللجنة بسبب 

اللجنة حورية مشهور قرارات 

انفرادية دون الرجوع إليهم ،أو 

استشارتهم.

وأضافت المصادر أن الصراع 

القائم جاء بعد توقيع حورية 

مشهور عقد عمل مع النائب 

االصالحي  شوقي القاضي على 

تنفيذ مجموعة من ورش العمل 

في جميع الساحات ، ومصادقة 

رئيس ال��وزراء محمد باسندوة 

على العقد الذي جرى دون علم 

اآلخرين من أعضاء اللجنة..

شباب لبيع البلس!!
همدان العليي

ربما تذكرون ما قاله الدكتور صالح سميع في أول  
مقابلة تلفزيونية له بعد تسلمه وزارة الكهرباء، حين 
شكا ازدياد عدد الموظفين في الوزارة والذين يقدر عددهم 
ب� 19 ألف موظف، وأن النظام السابق وظف حوالى 1000 
شخص خالل فترة األحداث األخيرة ولم يتم تسوية أوضاعهم 
المالية والهدف إحراج أي نظام أو وزير يتسلم زمام الوزارة 

الحقًا..
مع ذلك قام السيد الوزير بإبرام عقود 

ت��وظ��ي��ف م��ع ع���دد من 
األشخاص، في يدي 

17 وثيقة تشير 
إلى التعاقد مع 
شخصًا   1 7
ب���م���ؤه���ل 
)بكالوريوس 
، ث��ان��وي��ة، 

اع�����دادي�����ة( 
ت����م����ت ف��ي 
فبراير وإبريل 

2012م حسب 
األخ  توجيهات 

صالح سميع..!
أم�������ا ال���ش���ب���اب  

المسجلون منذ سنوات في الخدمة المدنية فلهم 
اهلل..

على قولة صديق: )يسيروا يبيعوا بلس(..!
مالحظة: هذا جزء من تجاوزات التوظيف 
التي تحدث في وزارة الكهرباء.. وما خفي 
كان أعظم .. ربما نتطرق إليها خالل الفترة 

القادمة.

استراتيجية تلطيفية!!
درءًا لسلوك الغوغاء وتجنبًا لفوضى  

المؤسسات بدأ وزراء حكومة باسندوة 
باتخاذ استراتيجية تلطيفية لألجواء بينهم 
وبين الموظفين تمثلت بتكريم الرعيل 
األول والمتميزين ممن كانوا يعملون في 

ال��وزارة وتسليط االض��واء على مثل هذه 
االحتفائية لتطويق »فعل العقلية البدائية« 
التي شهدتها بعض المؤسسات في اآلونة 
االخ��ي��رة.. وص��دق المثل الشعبي: »يد ما 

تعرفش تكسرها حبها«.

عجبًا .. العمـ....... راني 
يتحدث عن المرأة!!

وزي��ر اإلع��الم محبط عمل وأم��ل، فهو   
الوزير الوحيد الذي لم يستبشر به أهل 
االع��الم والصحافة خيرًا وكانوا محقين في 
ذلك الى أقصى حدود الحق.. وحتى من خُدع 
اكتشف انه أساء الظن وفي مقدمتهم رئيس 
الجمهورية.. وال اعتقد اآلن أن أحدًا ما اليزال 
مخدوعًا ب�»العمراني« 
أو يحسن الظن به ولم 
يعد ه��ن��اك مشيد به 
من  ين  لمستفيد ا ال  ا
»انفالته« االعالمي 
وه�����م م����ح����دودون 
ومعروفون بتهافتهم 
ع���ل���ى ال��ت��ض��ل��ي��ل 

االحترافي!!
كان يفترض على 
ال��ب��رل��م��ان ال���ذي 
من  لجنة  ش��ك��ل 
أع��ض��ائ��ه للنظر 
ت  لسياسا ا ف��ي 
االع����الم����ي����ة 
الخاطئة لبعض 
وسائل االعالم 
.. كان يفترض 
عليه أن يعيد 
ال��ن��ظ��ر في 
ال��وزي��ر ال��ذي 

أنتج كل هذا الغثاء الكريه!!
في االسبوع الماضي أكد الوزير 
العمراني على ض��رورة إش��راك 
المرأة في مرافق الحياة العامة 
منوهًا بأنه ال يمكن ألي مجتمع 
أن ينهض ما لم تشارك نساؤه 

في كل المرافق..
أم����رٌ م��ض��ح��ك أن يتحدث 
العمراني عن مشاركة المرأة 
وتوجيهاته الت��زال تستبيح 
أحقية  أمل الشرامي وروى 
عصمت في مزاولة  أعمالهما 

في التلفزيون!!


