
كائن ملوث!!
ــــداً أن نسمع   ــــادر ج ن

بمسؤول في بالدنا تمت 
إقالته من منصبه، وإنْ حدث ذلك 
فسببه واحد يتمثل بإفراطه في 
الفساد وتطرفه في الفحش.. 
واإلقالة أقسى عقاب خصوصاً 
أنها تترك لعامة الشعب التكهن 
والبحث عن السبب رغم الروائح 
المزكمة التي خلفها المسؤول 

في منصبه!!
الــوزيــر صالح سميع مثال 
لهذا «النادر» جداً حدوثه في 
بالدنا فقد غرق في الفساد 
ــاد  حتى شحمة أذنــيــه وأج
أساليب في الفساد حتى كاد 
أن يكون أكاديمية في ذلك، 
فذاع صيته وتعفنت سمعته 
وعــرف لــدى الجميع بأنه 

كائن ملوث!
والغريب أنه دخل مغسلة 
الجامعة واحتال على الجميع 
ليعاود مسلسل فساده في 
منصب وزير الكهرباء.. وها 
هي سمعته في الحضيض 

بكل بيت يمني..
والعجيب أن هذا الكائن 
ال يستحي إطالقاً، عندما 
ــى الــشــعــب  ــل ــل ع ــط ي
بأسلوب رخيص ليطلق 
الوعود الوهمية ويدعي 
النزاهة ويطاوع نفسه 
األمارة بالسوء لفاحش 

القول!!
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أبــراج

ِّـالية: تتعرض لهجوم  ا  
وانتقاد دائم وستخسر قضية 
قــانــونــيــة.. هــنــاك معجبات 

بكرمك وتبذيرك.. فرفش..
لقانونية: حساسيتك  ا  
الزائدة تدفعك نحو الخطأ.. 
مغامرتك ستنج إذا حسبتها 

صح..
 العدل: العدل السليم في 
القاضي السليم.. خصص لكل 
شيء وقتاً معيناً، وال تحصر 

نفسك في جمعة أو جمعية..
الحقوق: اخشى عليك   
من رأســك الــفــارغ ومواقفك 
ــدة.. مــفــاجــأة كبيرة  ــي ــعــن ال
تنتظرك من أحد الزمالء.. ال 

تكثر من قيادة المركبة!
 اِّـغرتبني: هناك شخص 
يــقــف وراء عــرقــلــة جــهــودك 
الجبارة.. ال تستسلم وتحلَ 

بالجرأة فأنت في السليم..
 اِّـحلية: بعض القضايا ال 
تناقش بالتلفون ال تكثر من 
اللقاءات التي تثير االنفعاالت..

 الصحة: برجك مصاب 
ــرض سعر  باللوز ويحتاج ع
مستشفى   ٢٠ من  لعملية  با

خاص..
 اِّـياه: سيتحسن وضعك 
المادي كثيراً وستحصل على 
ميراث.. لن تحقق شيئاً على 
من  كثر  فأ لعملي  ا لصعيد  ا

التصريحات لتغطية القصور..
 السياحة: زمــالء لك في 
حة  سيا لــى  إ جة  بحا لعمل  ا
سياسية الكتشاف مرامي وبنود 
المبادرة الخليجية.. قم بذلك 

والنتائج ستكون طيبة..
 الرتبية: أنــت في اختبار 
عام ونتيجته قريبة فال تتعمد 
أخذها من الساحة فقط ركز 
ودقــق وبإمكانك أخذ المركز 

األول سلباً أو ايجاباً..
 األوقــاف: سنة مالية غير 
مواتية لك.. بإمكانك حث أبناء 
الجالية اليمنية في السعودية 
ألداء العمرة مادامت السفارة 

مغلقة..
 النقل: برجك راكب قطار 
فابدأ المشوار وخــذ الحساب 

!!«ذيب» ع مقدماً وقَ

شرف  - السقطري - مجور.. وزراء على نياتهم!!
يبدو أن بعض وزرائنا   

اليزالون يتعاملون مع 
اآلخــر على نياتهم، أو أنهم 
يقدمون أنفسهم وكأنهم على 
جهل تام بما يدور حولهم وما 
يحيكه اآلخرون لهم من مقالب 

وفخاخ سياسية.
 وهــذا مــا ظهر جلياً 
االسبوع الماضي عندما 
حضرت الحكومة الى 

البرلمان لمناقشة قضية رفع الديزل.
حيث قام وزراء الزراعة والنفط والثروة السمكية ليبرروا 

الجرعة الظالمة ويسوقوا 
لزيف وكذب وزير المالية.. 
الغريب أن وزراءنا تحدثوا 
ــوا  ــدم عــلــى نياتهم وأق
«بجهل» على تحمل الجزء 
األكبر من وزر باسندوة 
ووزير ماليته صخر الوجيه!!
ال ندري كيف انطلت على 
وزرائنا «السقطري وشرف 
ومجور» أالعيب باسندوة 
والوجيه، و«ودفوا» بمشاركتهما تضليل العقول واإلضرار 

بمصالح البالد والعباد!!

رئيس الحكومة 
يتجاوز صالحياته

ــقــرارات   تــعــددت ال
واألســـــــــمـــــــــاء 
والمسميات ليبقى الصوت 
الغالب في أداء ما تسمى 
حكومة (الوفاق الوطني) 
هو سياسة اإلقصاء لكوادر 
ـــاره في  ـــص الــمــؤتــمــر وأن
مؤسسات الدولة وأجهزته 

التنفيذية المختلفة .
جديد حكومة «الوفاق» هو 
قرار صادر عن رئيسها محمد 
سالم باسندوة برقم (٢١) 

لسنة ٢٠١٢م بشأن تكليف 
ــد قــاســم علي  ــم ــح األخ/م
العاقل بمهام نائب وزير 
لتدريب  وا لفني  ا لتعليم  ا
المهني والصادر بتاريخ ٢٣/ 

يونيو.
وهو القرار الذي يعد تجاوزا 
على صالحيات واختصاصات 
رئــيــس الجمهورية الــذي 
يتولى إصدار قرار جمهوري 
في  األشـــخـــاص  بتعيين 

المناصب العليا للدولة.

الحكومة أهدرت كرامة شعبٍ بأكمله!!
قلناها وسنكررها مراراً بأن حكومة   

باسندوة لن تستطيع أن تقدم خدمة 
للمواطنين وأنها ستفاقم األزمة وستنتهك 

إنسانية وكرامة اليمنيين.
إزاء  فها هي تصمت وتتجاهل كثيراً 
قضايا المواطنين األمنية واالقتصادية 

واالجتماعية والمعيشية..
وعلى سبيل المثال موقفها المخزي تجاه 
إغالق المملكة العربية السعودية سفارتها 
في صنعاء، وكأن حكومتنا الفاشلة ال يعنيها 
فقدان اآلالف من اليمنيين فرص عملهم 

وانتهاء تاريخ «فيزهم» وضياع أموالهم..
كأنه ال يعني حكومتنا «الهزيلة» إغالق 

المئات من الوكاالت وتسريح موظفيها..
كأنه ال يعنيها حرمان عشرات اآلالف من 
اليمنيين من أداء حقوقهم الدينية «العمرة 

- الحج»!!
هــل هناك إهــانــة أكبر مــن أن يحرم 
اليمنيون من زيارة بيت اهللا الحرام في ظل 

حكومة باسندوة؟!
مع هذا اليزال هناك من يكذب ويغالط 

نفسه بأن الحكومة «تمام» وأنها ستجعل 
عيشة المواطنين هانئة لوال بقايا النظام!!

جوكر الحكومة!!
ال تتورع حورية مشهور عن إتيان أرخص   

األساليب إلشباع جوعها االسطوري للظهور 
بأي شيء..

الوزيرة المحاورة تمنح نفسها قيمة زائدة عن 
حدها، حتى طفشت أو كادت كل أعضاء اللجنة 
الوزارية التي ترأسها والمعنية بالتواصل 

مع الشباب لالنخراط في الحوار الوطني.. 
وبادعاءاتها قد تطفش الشباب أنفسهم من 

الحوار..
حورية تؤمن حاجياتها من «الهنجمة» الفارغة، 

وتجعل من ذاتها «جوكر» الحكومة، وهي «مسكينة» 
لوال الربيع الشاذ!!

المخالفي.. ماذا يريد؟!
كــان من األفضل لوزير الشؤون القانونية   

الدكتور محمد المخالفي أن يدرس المالحظات 
المؤتمر على مشروع قانون  بها  التي تقدم 
العدالة االنتقالية وأن يستفيد من خبرات وتجارب 
الراسخين في السياسة وأن يأخذ بذلك، بدالً من 
سكب كل ما في جوفه وعقله من كلمات اإلساءة 

لهم والتضليل على مالحظاتهم!!
لكن يبدو أن المخالفي ال يريد من القانون تصالح 

وتسامح اليمنيين وإنما «نكش الدبور» واالنزالق 
بالجميع الى أحضان دود األرض والعقارب!!

االتصاالت تتبرع بـ25 مليون 
ريال لصالح مرضى السرطان

ما يتعرض له الوزير «الكرشمي» ال 
يعني باسندوة وقحطان في شيء!!

أعلن وزير االتصاالت وتقنية  
المعلومات الدكتور أحمد عبيد 
بن دغر، عن تقديم خمسة وعشرين 
مليون ريال تبرع ، الوزارة وشركة يمن 
موبايل، ومجموعة االتصاالت اليمنية 
ــوزارة، لصالح المؤسسة  ــل التابعة ل

الوطنية لرعاية مرضى السرطان. 
وجاء إعالن الوزير بن دغر عن هذا 
التبرع خالل حضوره الحفل السنوي 

الذي أقامته المؤسسة الوطنية لرعاية 
مرضى السرطان االســبــوع الماضي 
بصنعاء، إلى جانب عدد من المسئولين 
الشخصيات الوطنية ورجــال األعمال 

والمهتمين. 
ويأتي هذا التبرع في إطار المسئولية 
االتــصــاالت  لمجموعة  االجتماعية 
ــم مجموعة  لــتــي تعد أه ا اليمنية، 

اتصاالت في البالد. 

عندما يفبرك وزير من المشترك رسالة تهديد له تقوم الدنيا وال   
تقعد وتعلن حكومة باسندوة استنفارها واستنكارها..

وفي حين يتعرض الوزير المؤتمري «المدني» جداً المهندس عمر 
الكرشمي منذ شهر ألبشع صور التهديد واالعتداء المسلح ومحاصرة منزله 
تكتفي الحكومة بصمت بليد وتجاهل متعمد خصوصاً من قبل باسندوة 

ووزير داخليته الذي اكتفى باالستنكار الخجل والمخجل..
أمس األول نظم منتسبو وزارة االشغال وقفة احتجاجية أمام مبنى 
الوزارة تضامناً مع الوزير عمر الكرشمي وما يتعرض له من تهجمات 

مسلحين ومحاصرات متكررة.
الموظفون طالبوا الحكومة واألجهزة األمنية بسرعة اتخاذ اإلجراءات 
لضبط الجناة وكل من سولت له نفسه تهديد واستهداف الوزير.. مؤكدين 
تصعيد احتجاجهم وتنفيذ االضراب الشامل في حالة عدم التحرك السريع 

والجاد..
يبدو أن ما يتعرض له الوزير الكرشمي ال يعني باسندوة وقحطان في 

شيء فالرجل مؤتمري ويقال عنه إنه من الفلول!!

أبناء األهجر يتهمون سميع بفرض 
إتاوات وانتهاك حقوق اإلنسان

تظاهر أبناء منطقة المحجر بــوادي  
الجمعة  المحويت  األهــجــر محافظة 
مــمــارســات تعسفية  بما وصفوها  منددين 
وانتهاكات لحقوق اإلنسان يمارسها وزير الكهرباء 
والطاقة صالح سميع وعصابته والذي اتهموه 
وشقيقه أمين سميع بقطع الطرقات وفرض 
إتاوات على مواطنين ، وجاب المتظاهرون الساحة 
الرئيسية لمنطقة االهجر بعد أدائهم لصالة 
الجمعة وهم يرددون هتافات عالية (ال سميع بعد 

اليوم).
وحسب مصادر محلية وشهود عيان فقد تظاهر 
المئات من أبناء المحجر ووادي االهجر ضد الوزير 
صالح سميع وعصابته ، واتهم مشاركون في 
التظاهرة صالح سميع باستغالل وثيقة قبلية على 
المنطقة وممارسة أنواع االبتزاز ألبناء المنطقة 
متهمين الوزير -المقال من الحكومة السابقة على 
خلفية قضايا فساد مالي وإداري - بجباية أموال طائلة 
ونهبها تحت مسمى الفصل في قضايا خالفية بين 

متخاصمين.
متهمين الوزير سميع بتغذية الصراعات وتأجيج 
 المشاكل والخالفات بين المواطنين إلى جانب قيامه
وشقيقه وعصابتهم بهتك البسطاء من المواطنين 
بالحبس والضرب واإلهانات والنيل من أي شخص 

يخالف تلكم التعسفات واألعمال العنجهية.
وطالب المتظاهرون من رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء بوضع حد لهذه التعسفات واالنتهاكات والتي 
معتبرين  المذكور وشقيقه وعصابتهم  بها  يقوم 
ممارسات الوزير سميع خرقاً للمبادرة الخليجية وانتهاكاً 

صارخاً لقرارات مجلس األمن بشأن األزمة في اليمن.


