
ثمة مصدر في مكتب  
رئيس حكومة الوفاق 

الوطني محمد سالم باسندوة مهمته طمأنة الناس.
قبل أيام تمت االستعانة به للمرة األولى للقول: 
ال تصدقوا شائعات الجرعة السعرية وتصريحات 

الوزير صخر الوجيه في هذا الشأن.. فالحكومة ال تنوي 
رفع الدعم عن المشتقات النفطية في الوقت الراهن.

إذًا علينا أن نطمئن ولكن كيف ونفي ودحض المصدر يؤكدان 
أن المسألة للجرعة مسألة وقت ومجرد شحة محتكرة لمادتي 
الديزل والبترول في االسواق ونقص طفيف لدى الحكومة في 

النوايا التي تسبق رفع االسعار.
كان ما مضى مجرد جس نبض من مسئولي الوفاق الوطني 
لقياس قدرة الشعب على التحمل وهل صار معلمًا على األزمات 
والصدمات والنكبات واالنفالتات والمجاعات ومخرجات الحوار 

الشامل.. كله كله.
المهم دعوا القلق حاليًا وصلوا على النبي وآله.. ما شاء الله فقد 
 سوى الدعوة 

َ
تجاوزنا الكثير خالل سنوات األزمة ولم يتبق

لجمعة رفع الدعم عن المشتقات النفطية لم يحدد المشترك 
موعدها ومتى يريدها من الشعب.

لعل المصدر المطمئن 
أ في مكتب باسندوة  المخبَّ
جلب السكينة الكاملة في نفس المتحدث باسم 
رئاسة مجلس ال��وزراء كما حدد مهامه مبكرًا بأنه 
شاهد عيان يعمل كل ثالثاء اثناء اجتماع مجلس 

الوزراء ويعقد بعدها مؤتمرًا صحافيًا.
يتحدث راجح بادي عن والله بيقولوا وقالوا لمدة 
ساعة، أما بالنسبة للنوايا ومراعاة فارق التوقيت للتنفيذ 

فإنها من صالحيات المصدر.
بعد ثالث سنوات من االنتظار المرير بدأت الحكومة تفكر في 
كيفية ارضاء وتلبية توصيات أربعة أشخاص في البنك الدولي 
وصندوق النقد.. وطز في الشعب و25 مليون مواطن جرب 
عدة عقاقير فاسدة ومستحضرات للتجميل فقد بسببها أهم 

المكتسبات ثمنًا للمسكنات ومع هذا لم يصل لمرحلة الشفاء.
في الوقت الراهن- ليس الذي بمكتب مجلس ال��وزراء- وإنما 
بحسب التوقيت الفعلي المحلي للعاصمة صنعاء وضحايا غياب 
الدولة في محافظات الجمهورية يبدو أن األيام المقبلة ال تبشر 
بانتهاء الحالة المستعصية لليمن خاصة أن االصالح أعلن أنه 

ليس أبو فاس وال أبو »أحد«.

الذي تتذكر في المساء أنه موجود، أمنيًا، يلعبه اآلن ال��ت��رب ال��وزي��ر المراهنة على تمثيل لفكرة الدولة ل��ح��س��اب��ات م���ع���ق���دة، فيمكنك داخلية مندفع ه��ك��ذا، وال يدين > ع��ن��دم��ا يحظى ال��ب��ل��د ب��وزي��ر 
حارس يشير لهم أن باإلمكان استعادة دولة كاملة تسهر يعطي أماًل ومراجعة نفسية شعبية لمزاج الركون لوجود ول��و ف��ي نطاق غير مكتمل لكنه يحتاج اليمنيون للهيرو اآلن، بطل فتتثاءب.

على حياة الناس..

محمود ياسين

حاولُت أن أج��َد توصيفًا 

 ف��ي اليمن 
ٌ

ِلما ه��و ح��اص��ل

ت ! وكنُت أظّن أّن 
ْ
فَعَجز

توصيف " الدولة الّرخوة 

ص ، ألكتشف 
ِّ
" كاٍف وُملخ

أّن عجائبنا أكبر من هذا 

التعريف ، وأّن غرائبنا 

أشمل من هذا التوصيف . 

ولسوِء الحظ ، فإن تعريف " الدولة الفاشلة 

" أيضا لْم يتسع هو اآلخر لعجائِب ما نعيشُه 

وغرائِب ما نراه ونسمُعه!

 خالد الرويشان

> ال���دور الضعيف والهش 
ال��ذي تقوم به أجهزة األم��ن، 
في ظل وزير غير متخصص 
وغير م��درك ل��ل��واق��ع، يقدم 
المحاصصة على المصداقية 
ة، وهذا ما تسبب بأن  والكفاء
خرجت بعض وسائل إعالمية 
ح���ك���وم���ي���ة ع����ن ال��س��ي��اس��ة 

اإلعالمية للدولة..

 ف���ي ال���واق���ع، 
 شيء. 

ّ
تغّير ك��ل

ال�����ج�����ن�����وب ل��م 
ي��ع��د ال��ج��ن��وب. 
والشمال لم يعد 
الشمال. والوسط 
لم يعد الوسط. 

ه تغّير. كان 
ّ
اليمن كل

ال��ل��واء يحيى المتوكل، 
رح��م��ه ال��ل��ه، ي��ق��ول أن 

ض��م��ان��ة اليمن 
ف�������ي ن���ه���اي���ة 
ال����م����ط����اف أن 
ك��ل ف��رد يعود 
ال�����ى ق��ب��ي��ل��ت��ه، 
ع��ن��دم��ا تشتّد 
ال��م��خ��اط��ر وأّن 
ك��ل قبيلة م��ن القبائل 
ستجد نفسها مضطرة 

للدفاع عن اليمن. محمد أحمد الوريث

خير اهلل خير اهلل ت
اءا

إض

مرصد
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نادي دبي يرشح "لغة العصر" للفوز بجائزة الصحافة
أعلن نادي دبي للصحافة العربية عن فوز مجلة لغة العصر, الصادرة عن مؤسسة  

األهرام, بالترشح لجائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة التخصصية عن موضوع 
بعنوان "إنقاذ أطفال الشوارع بالتكنولوجيا". يناقش الملف كيفية التعامل مع ظاهرة أطفال 
الشوارع مع إيجاد حلول ومبادرات تكنولوجية تساعد فى تحسين أوضاعهم فى المجتمع ويتناول 
الملف الدور الكبير الذى  تلعبه تكنولوجيا المعلومات  خاصة الشبكات االجتماعية  وتكنولوجيا 
المحمول فى تحسين حياة  هؤالء األطفال  المشردين، وال��دور الكبير الذى يمكن ان تلعبه 
المسئولية االجتماعية للمؤسسات فى دعم هؤالء األطفال ضد األخطار المحدقة بهم. وقالت منى 

أبو سمرة، مديرة جائزة الصحافة العربية، إن الدورة الحالية شهدت احتدام المنافسة في كافة 
الفئات وارتفاع في عدد األعمال بنسبة 9.3% عن مشاركات الدورة السابقة، حيث قارب عدد 
األعمال 4500 عماًل وهو الرقم األكبر في تاريخ الجائزة منذ إطالقها في العام 1999.م.. أكدت 
األمانة العامة للجائزة أنه سيتم اإلعالن عن أسماء الفائزين من بين هذه الترشيحات خالل حفل 
توزيع الجوائز مساء يوم 21 من مايو المقبل في مدينة جميرا بدبي، وذلك بعد اختتام فعاليات 
الدورة الثالثة عشرة لمنتدى اإلعالم العربي، الذي سيقام برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

نقص في النوايا..
 يؤجل جرعة حكومة الوفاق

تسلمت وكالة األنباء اليمنية  
)سبأ( معدات وأجهزة فنية 
ل��خ��دم��ة ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ال��ص��ح��ف��ي في 
الوكالة مقدمة م��ن س��ف��ارة جمهورية 
الصين الشعبية بصنعاء.. وذلك في بادرة 
تستدعي التوقف أمامها خصوصًا وأن 
وكالة »سبأ« قد تعرضت للتدمير والنهب 
من قبل مليشيات الحصبة عام 2011م، 
وبعد جهود كبيرة اعاد االستاذ طارق 
الشامي جميع أس��رة الوكالة إلى بيتهم 
الجميل م��ن ج��دي��د.. وبتأكيد حرص 
السفير الصيني أن يكون لبالده حضور 

في هذه المناسبة.
وثمن رئيس مجلس إدارة الوكالة- 
رئيس التحرير األستاذ طارق الشامي، 
مبادرة السفارة الصينية بتقديم هذه 
األجهزة للوكالة بالتزامن مع استئناف 
العمل في مبنى الوكالة بعد إعادة تأهيله 
وتجهيزه وإصالح األضرار التي لحقت به 
خالل أحداث 2011م.. مشيدًا في ذات 
الوقت بالدعم ال��ذي تقدمه جمهورية 
الصين الشعبية لمسيرة التنمية في 
اليمن منذ ستينيات القرن الماضي في 

مختلف المجاالت.
وعبر الشامي عن التطلع لتعزيز جوانب 
التعاون بين وكالتي أنباء سبأ وشينخوا 

الصينية في كافة المجاالت بما يصب في 
خدمة العالقات بين البلدين الصديقين.. 
الفتًا ال��ى أن ق��ي��ادة سبأ اع��دت مشروعًا 
لتجديد اتفاقية التعاون مع الوكالة الصينية 
بغية دراسته من الجانب الصيني تمهيدًا 
للتوقيع عليها بما يكفل توسيع وتطوير 
جوانب التعاون بين الوكالتين الرسميتين.

وأث���ن���ى ع��ل��ى دور ال��س��ف��ي��ر الصيني 
واه��ت��م��ام��ه الكبير ف��ي دع��م وتعزيز 
جوانب التعاون الثنائي بين وسائل اإلعالم 

في البلدين.
ب��دوره أش��ار السفير الصيني بصنعاء 

شانغ هوا إلى أن زيارته لوكالة سبأ جاءت 
تنفيذًا لوعود سابقة لإلطالع على سير 
عمل الوكالة والمساهمة بتقديم بعض 
األجهزة الفنية كنواة لبداية التعاون بين 
الوكالة والسفارة.. مبينًا أنه يولي اهتمامًا 
خاصًا بتعزيز التعاون بين وسائل االعالم 
ف��ي البلدين كونها تسهم ف��ي خدمة 

العالقات بين البلدين.
هذا وقد وقع رئيس مجلس إدارة وكالة 
سبأ والسفير الصيني على محضر تسليم 
األجهزة الفنية والتقنية المقدمة من 

السفارة للوكالة.

الوسط الصحفي ُيفجع برحيل الزميل النوعة
خسر المؤتمر الشعبي العام والوسط  

الصحفي أح���د ال���ك���وادر اإلع��الم��ي��ة 
والتربوية الزميل قاسم عبدالله النوعة الذي 
وافته المنية الخميس إثر تعرضه لجلطة قلبية 
نقل على إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة 
عن عمر ناهز ال�54 عاما قضى معظمها في 

خدمة الوطن.
النوعة تقلد ع��ددًا من المناصب اإلعالمية 
والتربوية آخرها مديرًا عامًا للبحوث في المعهد 
العالي للتوجيه واإلرشاد ومديرًا عامًا لإلعالم 
التربوي.. كما عمل محررًا في القسم الدولي في 
صحيفة  الثورة ومديرًا لتحرير صحيفة العمال 

96-98م ومديرًا لمدرسة قتيبة الثانوية ومديرًا لمدرسة 
الشهيد الوزير ووكياًل مدرسة الحورش الثانوية ومدرسًا لمادة 

اللغة العربية وموجهًا لها بأمانة العاصمة.
كما عمل الزميل قاسم النوعة في العديد من دوائر المؤتمر 

الشعبي العام وتحديدًا في الدائرة االعالمية .. 
وقد ساهم في اثراء العمل المؤتمري من خالل 
العطاء المتميز الذي جاد به للتنظيم في مختلف 
المراحل ، مجسدًا بذلك العضو المؤتمري الصادق 
والشجاع .. يذكر ان النوعة تخرج  من كلية 
التربية قسم لغة عربية عام 1987م وحاز على 
الجائزة األولى في البحث العلمي بجامعة صنعاء 
ع��ام 1985م..  كما امتلك الفقيد الموهبة 
الشعرية ول��ه دي��وان��ان شعريان تحت الطبع، 
األول "وثنية الرغيف"، والثاني "على تخوم 
القيامة". وقد شيع جثمان الفقيد قاسم النوعة 
الى مثواه  االخير الجمعة بعد الصالة عليه في 

جامع الحشحوش.. 
نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة 
وأن يلهم أهله وذوي��ه الصبر والسلوان.. "إن��ا لله وإن��ا إليه 

راجعون".

أع����ل����ن وزي�������ر االت����ص����ال  
ع����ب����دال����ق����ادر م��س��اه��ل 
أن���ه ت��م تسجيل أك��ث��ر م��ن 160 
طلبًا لصحافيين أج��ان��ب لتغطية 
االنتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها 
في 17 نيسان.. مشيرًا إلى ان الدولة 
سخرت كل االمكانات لضمان تسهيل 
مهامهم.. وأوضح وزير اإلتصال أن 
مؤسسات الدولة وفرت كل االمكانات 
ال��م��ادي��ة وال��وس��ائ��ل لتسهيل عمل 
الصحفيين لتغطية االنتخابات.. 
مضيفًا: أن المركز الدولي للصحافة 
الذي سيوضع تحت تصرف الصحافة 
ّود 

ُ
المكتوبة والسمعية البصرية قد ز

بكافة التجهيزات العصرية لهذا 
الغرض.

الصين تقدم أجهزة فنية وتقنية لوكالة »سبأ«

تسجيل 160 طلبًا لصحافيين أجانب لتغطية انتخابات الجزائر

نجيب علي


