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۹ وزير التخطيط والتعاون 
الدولي ذهب وأفراد اسرته 
في جولة إلى بيروت تحت 
م��س��م��ى ح��ض��ور مؤتمر 

االسكوا.
ال��وزي��ر أعلن أن تذاكر 
السفر ألفراد أسرته كانت 

على حسابه الشخصي..
لكن يبقى السؤال: هل 
ايجار الفندق والمواصالت واالتصاالت والوجبات 

على وزير المالية..؟
۹ وزي��ر النقل سافر إلى 
العاصمة البريطانية لندن 
فحة  مكا تمر  مؤ ر  لحضو
اإلرهاب والقرصنة البحرية.. 
ت���ص���وروا.. إن���ه ي��م��ارس 
القرصنة واالره���اب على 

عمال ميناء عدن..
إنها قرصنة م��ن أجل 

بدل السفر..
۹ سعد ال��دي��ن بن 
طالب وزير الصناعة 
والتجارة ش��ارك في 
مؤتمر األمم المتحدة 
الثالث عشر للتجارة 
والتنمية الذي عقد في 
دولة قطر خالل شهر 

أبريل.

م���ع���م���ر   ۹
اإلري�������ان�������ي 
وزي����ر ال��ش��ب��اب 
والرياضة شارك 
اجتماعات  ف��ي 
المؤتمر العالمي 
ال��ث��ان��ي ل���وزراء 
ال��ري��اض��ة ال��ذي 

عقد في موسكو خالل الفترة 12-
18 ابريل الماضي.

»الهيئة«.. وذمة باسندوة

»قانون املخالفي« و»عطر َمْنشِم«!!
كل وزي��ر في حكومة الوفاق يشغل  

نفسه بشيء إلضاعة الوقت الممل الذي 
تعيشه الحكومة..

ولعل الدكتور محمد المخالفي وزير الشؤون 
القانونية كان أكثرهم انشغااًل لنفسه لعلمه 
التام بأن وزارته ال »تهش وال تنش« وأن البالد 

»باغرة« قوانين.
الوزير »دوّر« لنفسه مشروعًا سماه »قانون 
العدالة االنتقالية« ليجعل االنتقال السياسي في 
اليمن على أساس الحق في الحقيقة بحد قول 
الوزير الذي يريد تسليط االضواء على تصرفات 
اليمنيين منذ حروب عبس وذبيان الى حروب 

النجدة وعناصر االحمر بالحصبة.

»قانون المخالفي« لن يختلف عن »عطر منشم« 
.. و»منشم« ام��رأة جاهلية عّطارة دارت حول 
عطرها روايات كثيرة ويضرب به المثل في التشاؤم 

وإذكاء االحقاد - فالقانون سينكأ الجروح من 
كل زاوية، ألن الجالدين والضحايا اليزالون 

أحياء ويتناوبون األدوار.
المخالفي سيفتح بقانونه أبواب 

الجشع والنهم واالنتقام وتصفية 
الحسابات.. وص��دق القائل: »إن 
الذي فكر بقانون العدالة االنتقالية 

في اليمن يريد أن يزيل التاريخ 
السياسي لألحياء أكثر من أنه 

يريد أن يثأر للموتى.!!

ال أح��د يمكنه   
ت��ف��س��ي��ر ع��دم 
إصرار الهيئة الوطنية 
العليا لمكافحة الفساد- 
التي عرف عنها تتبع 
األمالك »والمصاري« 
ح���ق ال��م��س��ؤول��ي��ن 
تحت مسمى »الذمة 
ال��م��ال��ي��ة«- متابعة 
ب��اس��ن��دوة وخ��ب��رت��ه 
لتسليم إق��رارات��ه��م 
بالذمة المالية.. ربما 
أن الهيئة تعتمد ما ورد 
في »األثر« عن نزاهة 
ب��اس��ن��دوة وم���ن هم 
)تبعه( وال تتأمل بأن 
عام 2011م قد اسقط 
جلود األنبياء من على 

ظهور الشياطين!!
ل���ذا ي��ف��ت��رض على 
الهيئة أن تجعل آخر 
أعمالها إلزام الباسندوة 
بتقديم »ذمته« قبل 
بتهديدات  جأ  نفا أن 
دول����ي����ة ل��ت��ج��م��ي��د 

أرصدته!!

وزير »الكنغ فو« واألوقاف!!
م���ؤخ���رًا فاحت  

روائ����ح مزكمة 
مبعثها حزب »االصالح« 
إلث���ارة الطائفية وبث 
الخطاب المتشدد وإفشاء 

ثقافة الغلو واإلقصاء..
ح�����زب »اإلص�������الح« 
بمالليه وكهنته يحدث 
انحرافًا خطيرًا برسالة 
يسعى  كما   ، لمسجد ا
إلشعال فتنة ملعونة مع 

الحوثيين.
هناك مؤشرات لطغيان 
خطاب التشدد واستحواذ 
أفراده من حزب االصالح 
ء  وإق��ص��ا لمنابر  ا على 
وت���ه���م���ي���ش خ��ط��ب��اء 

الوسطية واالعتدال.
ك��ل ه��ذا ي��ح��دث على 
الساحة ووزارة األوق��اف 
م��ش��غ��ول��ة ب���وك���االت 
ت  يا لسفر ا و حة  لسيا ا
ووزي�����ره�����ا م��س��اف��ر 
ل��م��ش��اه��دة م��ب��اري��ات 

منتخب »الكنغ فو«.

خاطب إعالم »العم  
ران���ي« الغرائز 

ب��ط��ري��ق��ة »ب��ذي��ئ��ة« 
استلفتت البعض من 

لبعض  ر  لجمهو ا
ولكنها  ل���وق���ت  ا
أوصلت اإلع��الم 

مرحلة  ل���ى  ا
االنفالت.
 وب��ع��د 

خطاب رئيس 
الجمهورية المناضل 

عبدربه منصور ه��ادي الذي 
وصف فيه إعالم العمراني بالمنفلت 

الي��زال ال��وزي��ر منفلتًا وكأنه قد استطاب 
االنفالت الذي صار سمة في إعالمه 
طيه  تعا ء  ا ز إ
يا  للقضا

الوطنية.
كأنه لم 
يعد بمقدور 
ال������وزي������ر 
ف���ي ظ���ل ال��ج��و 
االعالمي المشحون 
باالنفالت إعادة النظر 
في  لمنفلتين  ا نفالت  با
وزارت��ه أو تحت انفالته عن 

الوفاق.

المنفلتون في انفالت العمراني!!

غرفة عمليات لوزيري الدفاع والداخلية!!
اعتقد ج��ازم��ًا أن المطلب  

الوحيد الذي يتفق عليه أبناء 
الشعب اليمني اليوم هو نقل الدولة 
الى مأرب إلشعار »الجدعان« وغيرهم 

أن الحبل ليس متروكًا على الغارب..
بيب  نا أ و ء  با للكهر يحصل  فما 
النفط وال��غ��از بحاجة ال��ى مواقف 
قوية وبطولية »فالدموع« ال تُجدي 
م��ع المخربين وك��ذل��ك العواطف 

المتأججة!!
م���ا ي��ح��ص��ل ألب�����راج وخ��ط��وط 
ن��ق��ل ال��ك��ه��رب��اء م��ن ت��خ��ري��ب ال 
يحتاج لتصريحات ال��وزي��ر سميع 
»العشوائية« وال يحتاج التهامات 
باسندوة أو قيادات حزبية لطرف 
أو لشخص م��ا، كما أن��ه ال يحتاج 
لكشف وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ألس��م��اء 
ت  يحا لتصر ا غ��م  ف��ر  ، ين لمعتد ا
واالتهامات والكشف التزال األبراج 
والخطوط تعاني المشكلة نفسها، 
وبالتالي الب��د من غرفة عمليات 
هناك ل��وزي��ري الداخلية والدفاع 
وتحميلهما مسؤولية حماية الخطوط 
واألبراج واألنابيب وإعطائهما كافة 

الصالحيات.
وعلى الوزيرين استشعار أن الشعب 
هو الرقيب على مهمتهما وهو مطلق 

الصالحيات.
فدعونا نراهن على »الوزيرين« 

على األقل في هذه المهمة!!

باسندوة يوقع على إعدام مصطفى العماري

مضى أكثر من عشرين يومًا منذ أن رفع االخ مجاهد   
القهالي وزير شؤون المغتربين مذكرة الى االستاذ 
محمد سالم باسندوة بخصوص تدخله إلنقاذ المواطن 
مصطفى علي العماري من االعدام والتكفل بدفع الدية 

ألولياء الدم في السعودية.
المتابعون للقضية والتي صارت قضية رأي عام لليمنيين 
في الداخل والخارج اقتنعوا مؤخرًا أن رئيس الوزراء باسندوة 
قد خذل الجميع واعتبروا صمته إعالنًا واضحًا بالموافقة على 
إعدام المغترب مصطفى العماري الذي دافع عن شرفه وقتل 

مواطنًا سعوديًا ويقبع بالسجن أكثر من عشر سنوات.
المغتربون اليمنيون وكل أبناء اليمن تعهدوا بإنقاذ 
مصطفى من اإلعدام بحد السيف وبدأوا بجمع التبرعات 

لتوفير المبلغ المطلوب من مصطفى..
أما أسرة وأقرباء ومحبو مصطفى العماري فقد أصابهم 
الذهول.. وقالوا: كيف يرحم ابننا مصطفى أولياء دم المقتول 

وال يرحمه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة..
أما أم مصطفى فمازالت تبكي على ضناها وتستغيث بأهل 

الخير.. انقاذه من االعدام.. بعد أن تركه باسندوة..

التعددية وحرية الرأي.. منجزات معاشة يف 
علي عبداهلل صالحوطن الديمقراطية والشرعية الدستورية

رئيس املؤتمر الشعبي العام


