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ملتبسات
 الحوار..!!

أريــد التصفيق للقول بأن    
اللجنة الفنية للحوار الوطني 
٩٥٪) من مهمتها، لكن  قطعت (
اليد ترفض الوقوع على األخرى 

بالباطل.
 ۹ ومع أن المواطن اليمني كائن 
حي مصفق وترجع اليه براءة اختراع 
المثل «مــن تــزوج أمنا سميناه 
عمنا».. إالّ أن كثيراً من األمور التي 
يدعوننا فيها إلى التصفيق تتحول 

الى صورة من صور التثاؤب.
 ۹ بذمتكم كيف تكون اللجنة الفنية 
للحوار قد أكملت ما نسبته (٩٥٪) 
من مهامها ونحن حتى اللحظة ال 
نعرف كم قوام مؤتمر الحوار ومن 
هي الجهات والفئات /المكونات 
التي ستدخل المؤتمر، فضالً عما 

هو السقف المفتوح للحوار؟
۹ وإذا سلّمنا بأن االتفاق على   
للجنة  ا في  لعاملين  ا مخصصات 
ومناقشة النظام الداخلي إنجاز 
يستحق كل هذه النسبة.. فما الذي 
تعنيه نسبة الخمسة في المائة التي 
تمثل عائقاً أمام البدء بالحوار في 

الزمن المحدد؟
 ۹ وأنا كغيري من المواطنين ليس 
عندي رغبة في القذف بالتلفزيون 
من النافذة أثناء نشرة االخبار، لكننا 
بالفعل نحتاج لمن يساعدنا بأن ال 
فاشلين  نكون مجرد مستقبلين 
ــى بــرامــج التسلية  أو هاربين ال

والمصارعة الحرة.
 ۹ نريد معلومات حقيقية وجادة 
ال يختطفها الــواقــع.. ونريد لهذا 
الــتــعــصــب الــحــزبــي والــمــذهــبــي 
والمناطقي أن يــتــوارى مفسحاً 
الطريق أمام الحوار.. كفاية أحقاد، 
وكفاية كيداً ومشاكسة.. وتعالوا الى 
حوار متفق على قوام أعضائه.. حوار 
مسنود على نظرة متكاملة تراعي 
لتحديات  وا االجتماعي  ر  االعتبا

االمنية واالقتصادية.
 ۹ ثم أما بعد:

ال داعي لكل هذه الحيرة.. فالشائك 
والملتبس والمعاند قابل للتطويع 
بشيء من تفعيل إرادة الصدق 
والخوف من اهللا.. وحينها فقط سنجد 
أنفسنا أمام واقع غير ممزق.. واقع 
نتداول فيه السلطة بنزاهة ورشد.. 
جناحه األول الديمقراطية والحريات 
واإلعالم المستنير.. والثاني العدالة 
االجتماعية غير المكبلة بأقطاب 

الوجاهة والنفوذ.

عبداهللا الصعفاني

إلى عقالء اليمن!!
أوقفوا عبث المتطرفين وكفى صمتاً..

المشهد المرعب الذي تشهده الساحة  
اليمنية وخروج المشاريع المتطرفة 
مدججة بالسالح الى الشوارع ســواًء باسم 
السلف الصالح أو باسم الوالية ستجر بالدنا 

الى حرب أهلية يوقدها القبوريون..
إن على عقالء وحكماء اليمن أن يتحركوا 
وأال يسمحوا ألحد بإفشال الحوار الوطني 
بدعوات وشعارات كاذبة، واألولى بمن يحب 
اهللا ورسوله وصحابته رضوان اهللا عليهم أن 
يطفئوا نيران الفتنة المذهبية وعليهم أن 
يتجهوا جميعاً لطرح مشكالتهم على طاولة 

الحوار الوطني إن كان لديهم مشكالت حقاً.
بصدق.. تبدو الرحلة الى مؤتمر الحوار 
الوطني بعيدة وتحتاج الى قرون من الزمن.. 
الشارع  يهيج  مــن  أن  نجد  خاصة عندما 
بدعوات عجيبة على الجميع وقف هذه التعبئة 
المتطرفة حتى ال نذهب الى مؤتمر الحوار 

الوطني.
ونجد أنفسنا امــام أجندة أخــرى.. وصراع 
بين دعاة اقامة امارة السلف الصالح أو دولة 

المطالبين بحق الوالية.

د. بن دغر يحتفل 
بزفاف نجله «عبداهللا» 

يحتفل
 الدكتور أحمد عبيد بن دغر

 األمين العام المساعد للمؤتمر  
يوم الجمعة القادم الموافق 

٩ نوفمبر بزفاف نجله
 الشاب الخلوق

«عبداهللا»
وسيقام حفل الزفاف  في القاعة 
الكبرى الكائنة بشارع الخمسين 

في العاصمة صنعاء.
فألف مبروك..

أمام رئيس الجمهورية.. 

ـــ٢٨ أبريل    هــذه وثيقة مــؤرخــة ب
٢٠١٢م ويظهر فيها توقيع اللواء 
علي محسن واصفاً نفسه بـ«القائد» وهذا 
يجعلنا نتساءل.. حقاً: من القائد في البالد؟!!
الوثيقة أيضاً تكشف عن اعتماد علي 
محسن األحمر مبلغ أربعمائة ألف ريال 

شهرياً لعشرة مشائخ مزعومين من مثيري 
الفوضى بتعز أو دعاة الثورة..

أما األهم من كل ذلك هو أن الوثيقة تؤكد 
تــورط المدعو علي محسن في الفوضى 
األمنية وسفك دماء األبرياء في محافظة 

تعز والعبث بالمال العام.. فلماذا الصمت!!

أوقفوا التجنيد الحزبي!

التجنيد الحزبي المتواصل في   
وزارة الداخلية، خالفاً للتجنيد 
الـــذي تــقــوم بــه الــفــرقــة األولـــى، 
عنصري وطائفي ومناطقي وقروي 
وأسري وعائلي.. وإفساد مع سبق 
االصــرار والترصد للوظيفة العامة 
وشق للصف الوطني ومنح األغبياء 
المتعلمين مهاماً  والحمقى وغير 

ليسوا جديرين بها.
ــواب والــقــيــادة  ــن على مجلس ال
السياسية ايــقــاف هــذه الفوضى 

المدمرة ومحاسبة مرتكبيها.. كما 
أن المنظمات الحقوقية واألحــزاب 
والتنظيمات السياسية مطالبة بإدانة 
سياسة التجنيد الحزبي وبإيقاف هذه 
االنتهاكات التي تظهر قبح صور 

التفرقة بين المواطنين..
الجميع مطالب بالوقوف صفاً واحداً 
مع اشهار واعالن التوظيف وأن يتم 
وفــق المعايير الوطنية والكفاءة 
والــتــخــصــص.. ورفـــض استمرار 

التجنيد الحزبي!!

التهدئة االعالمية
ان تذهب دعوة األخ المناضل عبدربه منصور   

هادي رئيس الجمهورية حول 
ــرورة التهدئةاالعالمية أدراج  ض

ــريــاح.. فذلك ال يجب أن  ال
يكون أو يقبل به.

البد أن يمتثل الجميع وينفذوا 
كـــالم رئــيــس الجمهورية 
دون تــردد، فمصلحة اليمن 
والتسوية السياسية وحماية 

دمــاء اليمنيين والحفاظ 
ـــــن  عــــلــــى األم
واالســـتـــقـــرار ال 
أن يظل  يــجــب 

البعض يتعامل معها دون اكتراث.. وامام استمرار 
الخطاب التصعيدي، فليس هناك شيء مقدس 
ولي  توجيهات  طاعة  إالّ 

األمر..
.. واذا ظل هذا الخطاب 
يشعل الــحــرائــق في 
ــعــقــول..  ــدور وال ــص ال
والمسئولون عنه يتجاهلون 
ــــــــس..  ـــــوات الــرئــيـــ دع
فــســيــنــهــار كل 
شــيء.. لذا يجب 
أال يسمح الرئيس 

بذلك..!!

عدد جديد من 
«اإلحصاء» 

صدر العدد «١٠٥»   
من صحيفة االحصاء 
الشهرية في حلة قشيبة 

شكالً ومضموناً.
وقد احتوى العدد على عدد 
من المواضيع والدراسات 
من  د  ــعــد ل لمتخصصة  ا
منتسبي  و يميين  د كا ال ا

الجهاز المركزي لالحصاء.
العدد جاء باللغتين العربية 

واالنجليزية..
الجدير ذكره أنه ومنذ هذا 
الزميل  العدد تم تعيين 
حسن ناجي الصغير رئيساً 
لتي  ا لصحيفة  ا ير  لتحر
تصدر عن الجهاز المركزي 
لالحصاء.. فمبروك هذا 

التميز..

وفاة 66 مواطناً في حوادث 
سير خالل إجازة العيد

٦٦ مواطناً   تـوفي 
 ٣٣٧ ـــــب  ـــــي وأص
آخرين في حــوادث سير في 
محافظات  طرقات  مختلف 
الجمهورية خالل إجازة عيد 
األضحى المبارك.. وأشارت 
تقاريرمرورية إلى أن إجازة 
عيد األضحى شهدت وقوع 
٢١٠ حوادث سير في مختلف 
المحافظات توزعت على ٤٢ 
حادثة انقالب مركبات ، و١٠٤ 
ــدام ، و٥٨  حـــوادث سير ص
حادثة دهس مشاة ، باإلضافة 
إلى ٦ حوادث سقوط من على 
مركبات.. مبينة أن الخسائر 
الناجمة عــن تلك  المادية 
الحوادث تقدر بحوالي ٣٣ 

مليون ريال.

درجة مدير عام 
للبيع!

عشرات اآلالف من الموظفين   

و  أ ين  عقد ا  قضو ميين  لعمو ا

أكثر وهم يتدرجون في سلم الدرجات 

الوظيفة وفقاً للقانون.. ولم يستحقوا 

درجة مدير عام.. بل ان الكثير أحيلوا 

للتقاعد ولم يحصلوا على هذه الدرجة.

غير أن محمد سالم باسندوة رئيس 

حكومة الوفاق- الذي يفترض أن يدافع 

عن القانون -بجرة قلم يمنح درجة مدير 

عام للمقربين أسرياً وحزبياً.. وكان 

آخرهم تعيين محمد راشد محمد الحاج 

مديراً عاماً لمكتب مساعد مدير مكتب 
رئيس الوزراء..

ولــم يكترث بعشرات اآلالف الذين 

أمضوا حياتهم في الخدمة ولم يحصلوا 
على مدير ادارة.

وعندما تغيب كل المعايير الستحقاق 

تلك الدرجة، يبقى الحصول على درجة 

مدير عام بحكومة الوفاق ممكناً بواسطة 
الشراء نقداً..!!

من القائد

عدد من الجرحى يشكون انتقائية االصالح

حكومة الوفاق تمثل اليوم أمام المحكمة االدارية بأمانة العاصمة
تبدأ اليوم بالعاصمة صنعاء أولى جلسات قضية الدعوى المرفوعة ضد  

حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة من عدد من 
الشباب الذين جرحوا العام الماضي أثناء األزمة ويتهمون الحكومة باهمال عالجهم 

ورعايتهم صحياً.
وكان قاضي األمور المستعجلة بالمحكمة االدارية بأمانة العاصمة طالب رئاسة 

الوزراء بتكليف محامٍ للرد على الدعوى حيث يعاني عشرات الجرحى أوضاعاً سيئة في 
المستشفى الميداني في ما يسمى ساحة التغرير بجامعة صنعاء أقرت فرق طبية من 
قطر وتركيا ومصر وفرنسا تسفيرهم إلى الخارج للعالج واجراء عمليات مستعجلة.
ويشكو الجرحى من انتقائية اللجنة التنظيمية التابعة لالصالح مؤكدين أنها 

سفرت الجرحى بناء على االنتماءات الحزبية.


