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نائب إخواني يطالب بإلغاء عطلة السبت
والحكومة ترد: اليمن جزء من العالم

الوزراء اإلخوانيون..
كيف سيتعاملون مع دول الخليج؟!

ورغم المطالبات الشعبية والمسيرات االحتجاجية في مختلف المحافظات الرافضة 
للحكومة فقد تمكن االخوان من أن »يحبطوا« حوارًا لتغيير حكومة باسندوة، واحبطوا 
توجهًا إلقالتها.. بل ذهبوا عبر أبواقهم االعالمية »ودراويشهم« الخطابية لشّن حملة 
شرسة ضد المطالبين بتغييرها أو تعديلها.. واستطاعوا الوقوف حائاًل دون تشكيل 

ات وطنية لقيادة المرحلة االنتقالية الراهنة. حكومة كفاء
ومع التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة أصبحت إقالة حكومة باسندوة 
الى جانب كونها ضرورة وطنية فإنها أيضًا أمر مهم تفرضه الظروف االقليمية والدولية.
فحكومة باسندوة فاشلة وفاسدة وعاجزة ولهذا ال يمكن لها أن تستطيع التعامل 
بحرفية ووطنية مع قرار مجلس األمن الذي وضع اليمن تحت البند السابع.. والتي كانت 

الحكومة من أهم األسباب واالصوات التي سعت لهذا القرار.
وستكون الخطورة األكبر واألخطر من بقاء هذه الحكومة في كيفية تعامل بالدنا مع 

قرارات دول الخليج إزاء »جماعة االخوان« وادراجها في قوائم التنظيمات اإلرهابية.
خصوصًا ومستقبل بالدنا مرتبط بمبادرة ترعاها هذه الدول وفي مقدمتها المملكة 

العربية السعودية ودولة االمارات العربية المتحدة.
نعتقد أن أية مراهنة سياسية على هذه الحكومة هي غبية بامتياز واالبقاء عليها أمام 
هذه التطورات سيكون حماقة ستقود البالد تدريجيًا نحو السقوط في أيدي »القوى 
الظالمية واإلرهابية« التي لم تعد قادرة على التنفس إاّل في اليمن تحت رعاية حكومة 

باسندوة بعد أن ضيقت دول المنطقة الخناق عليها!!
ولهذا من الصعب جدًا أن تتعامل الدول المانحة التي صنفت »االخوان« ضمن قوائم 
اإلرهاب مع الوزير االخواني محمد السعدي، كما أنه من المنطقي أن تحذر منظمات 
مدنية ونقابات تعليمية من المستقبل المجهول الذي يتهدد بقاء بالدنا ضمن مكتب 
التربية لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل ممارسات وتصرفات الوزير االخواني 

عبدالرزاق االشول.
وهل سينطلي على تلك الدول أن وزير العدل »مرشد العرشاني« ليس اخوانيًا وهو 
رئيس جمعية االصالح الخيرية المرتبطة بأعرق جمعيات االخوان المسلمين في مصر 

والخليج.
زد على ذلك أن الوزير »سميع« عقد صفقات استثمارية مع شركات داعمة لالخوان.. 
اضافة الى أن الوزير »العمراني« سخر الوسائل االعالمية الرسمية لنشر آراء وتوجهات 

االخوان.. واألدهى من كل ذلك العالقة الغرامية التي تربط باسندوة بدويلة قطر.
نكرر القول: إن بالدنا لم تعد قادرة على تحمل بقاء حكومة باسندوة.. وليس من 
الحصافة أو المنطق أن نحاول إيهام الدول الراعية لبقائنا بسالم والداعمة لنا باهتمام، 
أن الحكومة ال يديرها االخوان، رغم تأكدنا أن تلك الدول لن ينطلي عليها أن »االصالح« 

ليس اخوانيًا أو أنه ال يدير الحكومة في اليمن!!

لم تع��د بالدنا ق��ادرة عل��ى تحمل بقاء  
حكومة باس��ندوة بعد اآلن، واالستمرار 

يعني تكلفة أبهظ وخسرانًا مبينًا..
حكومة الوفاق لم تخ��دم الوطن بقدر خدمتها 
»االخ��وان المس��لمين« الذي��ن اس��تطاعوا من  ل�
خالله��ا تنفي��ذ مخططه��م وف��رض أجندته��م 
وتلويث الحياة العام��ة بأفكارهم ودفعوا بالبالد 
نح��و مرحلة جدي��دة م��ن الصراع��ات المذهبية 
ونجح��وا في دفع األمور نح��و المزيد من االنفالت 
ليس��يطروا على مفاصل الدولة وبس��ط نفوذهم 

في كثير من المناطق عبر مليشياتهم.

»المالحقة« قحطان اكتفى ب�

فماذا عن الترب؟!
باعتقادنا أن ال��وزارة التي  

ال تستطيع خالل عامين 
أن تقبض على مجرم الي��زال يكرر 
ارت��ك��اب��ه للجرائم المماثلة ف��ي عز 
الظهيرة ال يمكن أن ُيعتمد عليها في 
حماية حتى مقرها أو مكتب وزيرها.. فما 

بالكم بحياة شعب بأكمله.
في أية دولة في العالم وزارة الداخلية ال 
تبحث سوى عن الخيط األول واذا وجدته 

نفذت عملية نوعية ناجحة خالل ساعات.
وفي بالدنا وزارة الداخلية سنتان وهي تؤكد 
للشعب أن��ه��ا ت��الح��ق »ك��ل��ف��وت« 
وغ���ي���ره ممن 
ي��خ��رب��ون 

أبراج الكهرباء ويفجرون أنابيب النفط..
وزارت���ن���ا ال��داخ��ل��ي��ة اك��ت��ف��ت ب��ك��ش��ف هوية 
المجرمين، وك��ل ي��وم ومركز اعالمها األمني 
يتحفنا بجنسية مفجر وُعْمر مخرب و.. و.. الخ..

األرب��ع��اء الماضي اتحفتنا بأنها كشفت هوية 
المتورطين بتفجير عبوة ناسفة بجوار أنبوب 

الغاز في مديرية حبان.
وأكدت أنها تالحقهم منذ عامين.. نعتقد أن هذه 

المالحقة ال تختلف عن مالحقة الالعب اليمني للكرة 
في الملعب!!

نتمنى على ال��وزي��ر الجديد المحنك 
»ال��ت��رب« أال يأخذ م��ن سلفه 
قحطان »المالحقة« ويقوم 

بعمليات نوعية!!

إضافة إلى فشله وفساده

»سميع« يعرقل غازية معبر!!
اتهمت الشركة اليمنية لتوليد   

ال��ك��ه��رب��اء ج��ه��ات حكومية 
بوضع العراقيل للحيلولة دون تنفيذ 
مشروع محطة معبر الغازية والتي من 
المقرر أن ترفد الطاقة التوليدية في 
اليمن ب�400 ميجاوات بحسب دراسات 

الجدوى للمشروع..
وقال رئيس الشركة فتحي فاهم في 
مؤتمر صحفي: إن جهات بعينها تصر 
على استئجار المحطات االسعافية ذات 
التكلفة العالية وغير المجدية، بل إن 

األمر وصل إلى تجاهل وزير الكهرباء سميع لتوجيه رئيس الجمهورية 
بسرعة تعيين الشركة االستشارية عن الجانب الحكومي وتنفيذ 

االلتزامات األخرى..
مؤكدًا أن الشركة اليمنية لتوليد الطاقة ستلجأ للقضاء لمقاضاة الجهات 

المعرقلة لتنفيذ المشروع والمتسببة 
ب��ح��رم��ان اليمن م��ن ه��ذا المشروع 
االس��ت��رات��ي��ج��ي ال��م��ه��م، خصوصًا 
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تحتاج فيه البالد 
ألكثر من مشروع في مجال الطاقة 
وتغطية العجز الحالي في التوليد 

الكهربائي..
الجدير بالذكر أن الكهرباء ال تأتي 
في بالدنا سوى ساعتين منذ أن تولى 
الوزير االخواني صالح سميع قيادة 
الوزارة، إضافة إلى أن الوزارة تكبدت 
في عهده اكثر من 53 مليار ريال خالل عام جراء استهداف محطة 
مأرب الغازية بأكثر من 200 عمل تخريبي خالل العام، زد على ذلك أن 
الوزير االخواني سميع يعد أفشل وأفسد وزير في حكومة الوفاق ويواجه 

كراهية وذمًا من كل فئات المجتمع!!

طالب النائب »االخواني« عبدالله احمد علي حكومة  
الوفاق بإلغاء عطلة السبت كونها تقليدًا لليهود 
والنصارى وتبعية واضحة لهم، كما أنها حولت أيام العمل الى 
أربعة أيام فقط.. مشيرًا الى أن اعتبار السبت اجازة هو هروب 
من الخط الصحيح، وأن الفوائد التي تقدمها السعودية لليمن 

لن تقدم ولن تؤخر- حسب قوله.
نبيل شمسان وزي��ر الخدمة المدنية أكد أهمية عطلة 

السبت كون اليمن جزءًا من العالم وتعزيزًا للتواصل بين 
اليمن والعالم ال��ذي يتعامل مع يوم السبت إجازة 

رسمية.

أزمة المشتقات.. 
عقاب جماعي!!

حكومة باسندوة تعيش أزمة فشل حاد،  
انعكست بشكل طبيعي على الواقع من 
خالل األزم��ة الخانقة جراء غياب مواد »الديزل 

والغاز والبترول«..
هناك عقاب جماعي للشعب وكأنه متعمد في 
أمنه وقوته.. الميليشيات المسلحة توزع الرعب 
والموت في مناطق مختلفة والحكومة تضيق 
الخناق بتغييب المشتقات النفطية والشعب 
يعاني ويتحمل ول��ك��ن ص��ب��ره ل��ن ي��ط��ول وقد 
بدأ يتحرك لوضع نهاية لهزل وفشل حكومة 

فاسدة!!

مؤتمر صحفي 
»إخوان« الحكومة!! ل�

يبدو أن المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي   
لحكومة ال��وف��اق فكرة »إخوانية« الغرض 
منها أبعد من إطالع الرأي العام على جهود الحكومة 

وتوفير المعلومة للوسائل اإلعالمية..
لقد استشعر »االخوان المسلمون« خطورة فشل 
الحكومة وانكشاف حجم الفساد المالي واإلداري 
المستشري في الوزارات والمؤسسات التي يديرها 
االخوانيون وأغلبها خدمية كالكهرباء والتربية 

والعدل واإلعالم والمالية واألمن..
وبالتالي ل��م يكن أم���ام ح��زب اإلص���الح االخ��وان��ي 
لتضليل الرأي العام وتلميع الحكومة وتمييع حقيقة 
»األخونة« في الوزارات والمؤسسات وما خلفته من 
فساد وفشل- لم يكن أمامه سوى فكرة تعيين ناطق 
»اخواني« للحكومة ليتكفل بتمييع الحقائق وتزييف 
الوقائع باعتبار أن وسائل اإلعالم االخوانية افتضح 

كذبها ودجلها للشعب..
ناطق »االخ��وان« يدرك أنه ال يقدم معلومة وأن 
الصحفيين واإلعالميين ال يعتمدون عليه.. ولكنه 
يثق تمامًا أنه خفف عن »حزبه« مهمة التغريد 

خارج الواقع!!


