
االثنين : 8 / 10 / 2012م 
 الموافق :22 / ذي القعدة / 1433هـ 

العدد: )1631(

7 يحررها: 
توفيق الشرعبي

أبــراج
 اإلع���ام: تسير نحو حال 
من العجز السياسي والتخلف 
اإلعالمي.. ستدفع الغرم األكبر 

من ثمن التخلف القبلي..
 الصحة: التأمين الصحي 
سيتم على يديك.. دع الحمقى 
ف��ق��د ع��ج��ز ال��س��اب��ق��ون عن 
عالجهم.. الضنك سيصل إليك..
 التخطيط: ينتابك هياج 
شديد على إث��ر »ل��دغ��ة« من 
مقرب منك.. ح��دِّث حساباتك 
من األرب���اح والخسائر وح��اول 

االستقالل برأيك.
 النفط: ال تتعامل بعقلية 
التاجر وال تبيع بيع المسافر.. 
وال تعالج قضية »االن��ب��وب« 
بالمقلوب.. ال  تضع موادًا غذائية 

حارة في أكياس بالستيكية.
 الثقافة: ال تنخدع باالنقياد 
لعقلك فالثقافة ال تدار من فوق 
المكاتب.. أص��وات غير مألوفة 
ت���راودك في منامك ال تتحرز 

منها.
 العمل: ال ت��ف��رخ مكاتب 
عمل ودع العاطل يدور له على 
»جمل«.. استمتع بالنظر إلى 
البحر وال تقبل هبات الجمعيات 

الخيرية.
 الرتبية: ال تتخذ من البيت 
مقرًا للعمل.. فعّل التوجيه.. 

وأعد النظر في التغذية..
 االتصاالت: ارتياح واسع 
من موظفيك.. إخالصك للعمل 
ضيق الخناق على الفشل.. هناك 
من سيستعين برؤاك السياسية..
 الحقوق: ال تجعجع كثيرًا 
فاالنتهاكات ت��ت��زاي��د.. تجلب 
على نفسك وبااًل سياسيًا يهدد 

بشطبك من الحظوظ الجميلة.
 األوق���اف: راج��ع إي��ج��ارات 
األوقاف.. هناك مزعجات ستواجه 
الحجاج عالجها مسبقًا.. انصت 
لما يقوله الشريك وال تَنَمْ بعد 

صالة الفجر..
 ال����ع����دل: ال ت��ن��ش��غ��ل 
ب���»ال��م��ع��راد« وال ب�»المعاد« 
واع��ل��م أن ال��ف��رق واض��ح بين 
»اإلجماع« و»الجماع« فال تجمع 

بين »الوفاق« و»النفاق«!!
 األسماك: ال تتخذ سياسة 
»ال أرى.. ال أسمع.. ال أتكلم« 
وال ت��ت��ش��اءم م��ن »ال��ح��وت« 
القائل: مِنه ال�»عوض« وعليه 

ال�»عوض«!!

باسندوة حاول تشتيت األنظار عن نجاح جولة الرئيس
استطاع باسندوة أن يجفف دموعه، بعد أن اكتشف الشعب   

زيفها وتعالت االصوات الساخرة منها.. كنا نود أن يقلع 
باسندوة - ايضًا - عن أفكاره المعتمة وتصرفاته المشوهة التي 
تتدفق علينا بقرارات نشاز تعدت صالحيات رئيس الجمهورية، 
ففي التربية عيَّن وكياًل لقطاع المناهج وهذا ليس من اختصاصه..
وفي التعليم الفني والتدريب المهني عين نائبًا للوزير في تعدٍ 

سافر للرئيس هادي الذي وجه بإلغاء قرار باسندوة.
وأيضًا تعيينه مديرًا عامًا لمؤسسة الكهرباء وأخيرًا قراره بتعيين 

رئيس لجامعة صنعاء.
أكاديميون قالوا ل�»الميثاق« إن قرار باسندوة بتعيين رئيس 
لجامعة صنعاء فيه ما فيه من االنحطاط الحضاري حيث يظهر أن 
رئيس الحكومة ال يحترم قانونًا أو دستورًا أو مسؤولية فهو لم يتوقف 
في قراره عند تجاوز صالحيات رئيس الجمهورية كما فعل في قرارات 
سابقة بل لم يعر المجلس األعلى للتعليم اهتمامًا وتجاوز العقول 
األكاديمية التي تعتبر األنضج الختيار رئيس ألهم صرح علمي 

داخل البالد.
وأضافوا: قرارات باسندوة تعبر عن توجه بغيض 

يهدف الى نسف التسوية والعمل لطرف واحد بغرض االستفزاز وتشتيت 
االنظار عن النجاحات التي حققها رئيس الجمهورية في جولته الخارجية.
رد المؤتمر الشعبي العام كان واضحًا وتميز بدرجات غير مسبوقة 

من تحمل المسؤولية تجاه قياداته وإيقاف عبث باسندوة.
حيث اجتمعت اللجنة العامة والهيئة الوزارية 

للمؤتمر برئاسة الدكتور عبدالكريم االرياني- 
النائب الثاني لرئيس المؤتمر- واستنكرت 
القرارات الحكومية اإلقصائية، والعبث الحاصل 

في التعيينات.
وه��و رد مؤتمري حضاري ورادع ألفكار 
العتمة التي يفرزها باسندوة وما يكتنفها من 

تعدٍ واستفزاز..
وإذا لم يكن موقف المؤتمر واضحًا وقادرًا 

على إجهاض المشاريع الضيقة لباسندوة 
ومن يقفون وراءه، فإن قراراته لن تتوقف 

وسيتمادى كثيرًا ما دام يظن أنه ال سقف 
لتماديه وعبثه!!

وثيقة »صخر« توقف 
مستحقات الجامعة

الوثيقة الموقعة من وزير   
لى  إ لوجيه  ا صخر  لية  لما ا
بإيقاف  المركزي  لبنك  ا محافظ 
مستحقات جامعة صنعاء كشفت 
المؤامرة الدنيئة لإلطاحة برئيس 
باسردة  أحمد  الدكتور  الجامعة 

المعين بقرار رئيس الجمهورية..
توجيه صخر الوجيه جاء مكماًل 
لقرار باسندوة بإقالة باسردة الذي 
قابلته األوساط األكاديمية بالرفض 
واالستنكار كونه تجاوز صالحيات 

رئيس الجمهورية..
ما أقدم عليه صخر الوجيه يدل 
على سوء النوايا وحمق التصرف 
وعبث في المسئولية، وسبق لهذا 
الوزير أن أخضع مسئوليته لمزاجه 
النادر الذي أضر بالمصلحة العامة 

كثيرًا..

التسوية مهددة!!
ك��ل ال��م��ؤش��رات تقول   

وت���ؤك���د أن ال��ت��س��وي��ة 
ال��س��ي��اس��ي��ة س��ت��ظ��ل م��ه��ددة 
ومعرضة للنسف في أية لحظة 
أو ظ��رف زمني م���واتٍ لذلك، 
تعبث  لحكومة  ا استمرت  ذا  إ
بالوظيفة العامة وتمارس قرارات 
وفقًا لخلفيات سياسية محضة.. 
ومادام أعضاء الحكومة ورئيسها 
ن  يعملو مما  كثر  أ ن  ثو يتحد
وي��ص��غ��ون ل��ه��م��س أش��خ��اص 

ويتجاهلون صوت الشعب!!

سميع.. جاهاًل وكاذبًا!!

يبدو أن الحمق والقبح استشريا كثيرًا في أقوال وأفعال   
وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع حيث لم يبقَ لوجهه 

ماًء وال حياء..
فظهوره مؤخرًا في الفضائيات وعقده مؤتمرًا صحفيًا بعد 
الفضائح التي نشرتها الوسائل االعالمية عنه ستجعل أطباء 
األمراض النفسية وعلماء االجتماع يبادرون في تقديم يد العون 

لمعالجته وتحليل شخصيته.
كنت أقول بأي وجه سيظهر علينا سميع بعد نشر فساد »الوزير 
الكارثة« واعتقدت أنه سيراجع نفسه وسيعالج األمر بذكاء ودهاء 
ونزاهة.. ولكن لألسف »الذي قدهو طبعُه لو يقطعوا ضرعُه«..
فسميع تحركه نفس أمَّ��ارة بالسوء وقلب ناضح بالشرور 

المضادة لحركة التطور األخالقي..
إن كل ما يقوله سميع ال يعجب الجميع باعتباره قبحًا وفحشًا، 
فالوزير الى اآلن لم يكتسب ذلك البعد الوفاقي الذي اتخذه 

اليمنيون للخروج من أزمتهم..
ومن يتابع مقابالت سميع سيجده إما شاتمًا أو كاذبًا أوحاقدًا 
أو جاهاًل أو فاحشًا، فال يحفظ أرقامًا وال يجيد نطق المسميات 
الهندسية، فيعوض ذل��ك بالمهزلة والسخرية والتجريح 
بموظفيه الذين يسومهم صنوفًا من اإلهانات واألذى ويسخر 

من إمكاناتهم.
قال أحد االصدقاء ونحن نستمع لمقابلة سميع في السعيدة 
االسبوع الماضي: لو كانت االمور تسير بصورة طبيعية في البالد 
ما كان هذا وزيرًا.. ولو كان اآلن أمام جماهير الشعب ألنهال عليه 

طوفان من األحذية..
ما لم يدركه الوزير »شميع« أن المؤتمر الصحفي المدفوع 
مقدم بالعملة الصعبة لتحسين صورته، رسخ في وعي الناس 

أن »سميع« سارق مبهرر!!
وصحيح »إذا لم تستِح فاصنع ما شئت«!!

جاءكم القطار!!
ال��ب��ش��رى التي   

الحكومة  زفتها 
للشعب بتخصيص مليار 
و29 مليون دوالر لتنفيذ 
مشروع السكة الحديدية 
التي ستربط غرب البالد 
بشرقها وال��ذي سيبلغ 
طوله أكثر من 2155 
كيلو متر القت اهتمامًا 
المفسبكين  كبيرًا من 
المتندرين وم��ن تلك 

التعليقات..
باسندوة  انتظروا   -
في خطابه القادم وهو 
يصرخ »جاءكم القطار.. 
ج��اءك��م القطار« على 
غ��رار م��ا ق��ال الرئيس 
ال���س���اب���ق »ف��ات��ك��م 

القطار«!!
- النائب ربيش العليي 
ت���س���اءل: ه���ل ستمر 
السكة الحديدية على 

الحيمتين؟!.. والجدعان 
ي��ج��ه��زون »خ��ب��ط��ات« 

لعرقلتها!!
- يبدأوا يأمنوا الكهرباء 
وال��ط��رق��ات وبعدين 
يفكروا في سكة حديد 

وعصيد ومطيط!!
- سيتم قص السكك 
من  وبيعها  لحديدية  ا
ق��ب��ل ال��ن��ه��اب��ة، وأن��ن��ا 
خسرنا المواطن والسكة 

والقطار!!
- كل ما تقوله حكومة 
الوفاق سمعناه سابقًا 

من سابقاتها..
- ههههه الشيخ صادق 
اشترط أن يكون القطار 

من حاشد..
يا يمنيين ارسوا على 

خبر واحد:
فاتكم ال��ق��ط��ار وإاّل 

جاءكم القطار؟!!

منذوق والراعية!!

مليار الحكومة.. تعويضات أم عجز؟!

ت��ع��ال��ت االص����وات ال��ن��اق��دة وال��راف��ض��ة   
والمستنكرة لمعرض صنعاء للكتاب وما 
احتواه من هامش ثقافي ومعرفي اقتصر على 
خلطة الحبة السوداء وأهميتها في إقامة صلب بني 

آدم، ومثيالتها من الكتب المرعبة ألمننا الفكري.
برأيي المتواضع ال أرى مسوغًا لنقد المعرض، فما 
دام الوزير عوبل منذوق على رأس هرم الثقافة 
فسيظل المثقفون يمعنون في المهزلة المنسوبة 
للثقافة، كون »عوبل« مهتمًا بما هو أهم عنده 

من الكتب والثقافة والمبدعين والمؤلفات- وهو 
»البزينس« ال غير فهو ممن عُرف عنه ميوله 

الشره لجمع هذا النوع من الورق »األخضر«..
وعلى ذك��ر أنشطة ال��وزي��ر فال ي��زال فنانون 
ومشاركون في احتفاء منذوق باليوبيل الذهبي 
لثورة سبتمبر معتصمين أمام الوزارة يطالبون 
باستحقاقاتهم وهم يهتفون »منذوق والراعية«. 
ألن عنوان األوبريت الذي أقامت الوزارة كان تحت 

مسمى»نشوان والراعية«!!

المبلغ الذي اقترحته   
مية  لحكو ا للجنة  ا
والمقدر بما يقارب المليار 
ري��ال كتعويضات لقبائل 
مأرب وايقاف عمليات تفجير 
أنابيب النفط مغٍر وسيسيل 
لمثله لعاب قبائل كثيرة 
تشرف على مشروع خدمي 
أو يمر في أراضيها مشروع 

عام..
اللجنة تعتبر المبلغ حاًل 
لمشكلة، وفي حقيقة األمر 
انه مكافأة ألن��اس عجزت 
ال��ح��ك��وم��ة أن تخضعهم 

وف��ي مقدمتهم  للقانون 
محافظ محافظة مأرب..

ف����إذا اس��ت��ط��اع مليار 
الحكومة إيقاف االعتداءات 
على أن��ب��وب النفط فكم 
من  للتخلص  ج  س��ت��ح��ت��ا

»خبطات« الجدعان!!
أجزم بأن هذا المليار الذي 
تفوح منه رائحة »الفساد« 
سيفتح »أجياب« جهنم على 
حكومة باسندوة وسيقودها 
إل���ى ال��م��زي��د م��ن العجز 
والفشل وتقديم العروض 

المالية المغرية!!


