
ط��ب��ي��ع��ة ال��م��رح��ل��ة ت��ت��ط��ل��ب »ق���ي���ادات    
استثنائية« س����واًء ع��ن��د اخ��ت��ي��ار أع��ض��اء 
الحكومة أو لشغل المناصب التنفيذية المهمة.. 
فمواجهة أع��م��ال ال��ف��وض��ى ف��ي ال��ب��اد، وأع��م��ال 
التخريب والعنف واإلرهاب، والقتل اليومي، توجب 
اختيار قيادات استثنائية لمرحلة استثنائية.. 
ومن أجل الحفاظ على السلم االجتماعي والوحدة 
وم��ك��اس��ب ال��ش��ع��ب ول��ض��م��ان اس��ت��ت��ب��اب األم��ن 
واالستقرار في الباد البد من قيادات وطنية قوية 
ومخلصة تنذر حياتها من أجل انقاذ اليمن وليس 

لغير ذلك..
اليمن تحتاج حكومة شجاعة »غبراء دبراء« تعيد 
للدولة هيبتها.. حكومة قادرة على ربط المخربين 
وقطاع الطرق والفاسدين، ومداهمة أوكار القتلة 
والمجرمين، وال تحتاج حكومة مشغولة ليل نهار 

بربطة العنق..

اليمن تريد حكومة ق���ادرة على تأمين حياة 
المواطن والسائح والمستثمر وتتصدى لقطاع 
الطرق والمخربين والقتلة والمجرمين بقلب األب 

الحريص على فلذات أكباده..
حكومة.. تمتلك يدًا تبطش دون هوادة بكل من 
يحاول استمرار العبث بحاضر ومستقبل شعبنا.. 
وتعيد للشعب اليمني االعتبار ولإلنسان كرامته.. 

وللدولة هيبتها..

< نحن أم��ام فرصة تاريخية.. ومثلما تقول 
ال��ع��رب: »لكل مرحلة رج��ال��ه��ا«.. ف��رج��ال اليمن 
في هذه المرحلة المعقدة والصعبة إذا لم يتم 
اختيارهم لتحقيق انتصارات وطنية تتمثل في 
بسط سلطة ال��دول��ة وف��رض هيبتها.. كأولوية 
وخال اشهر.. فلن تستطيع المكونات السياسية 
وال����دول ال��ع��ش��ر وغ��ي��ره��ا ال��ح��دي��ث ع��ن تنفيذ 
مخرجات الحوار أو تطبيق اتفاق »السلم والشراكة 

الوطنية« أو غيرها من الوعود البراقة التي كثر 
ترديدها إلى درجة االسفاف..

ات.. وقيادات تمثل  < صحيح نحتاج إلى كفاء
صورة حضارية وأمًا لألجيال.. لكننا ال نريد أن نقلد 
سويسرا أو غيرها.. وال أحد يكره أن يكون الوزير 
»مدنيًا« ويرتدي أرقى المابس الفرنسية ومعطرًا 
ومبخرًا أيضًا وإذا خرجوا إلى الشوارع يتحسسون من 
األتربة ويخشون أن تتسخ أحذيتهم.. فأمثال هؤالء 
مكانهم في بلد آخر.. في قارة بعيدة.. األوضاع في 
اليمن تتطلب حكومة تعمل على انقاذ الباد من 
السقوط والدولة من االنهيار.. ليس بالضرورة أن 
يرتدوا »ميري« ولكن عليهم أال يخلعوا خوذات 
الجنود إاّل بعد أن ترفع المليشيات النقاط بين 
الطرقات وتسلم أسلحة الدولة المنهوبة وتوفير 
الخدمات األساسية للمواطنين وف��ي المقدمة 

توفير األمن واالستقرار..
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محمد أنعم

وزراء لليمن.. 
وليس للسويد!!

عبدالله الصعفاني

تصريح رئاسي .. 
إبرة صينية..!!

انزعج المصدر االشتراكي الذي فضل  
عدم ذكر اسمه وسخر من التقسيم 
الذي أورده فارس السقاف مستشار رئيس 
الجمهورية وهو يتحدث لصحيفة سعودية 
وي��ح��دد أن الحكومة ال��ق��ادم��ة ستعبر عن 
المؤتمر وحلفائه والحوثيين و الحراك الجنوبي 

واإلصاح وشركائه..
♢ وس��واء عّبر السقاف عن وجهة نظره 
الشخصية أم نقل ما يدور في ذهن الرئيس 
هادي فإن كليهما ال يبدو متجنيًا إال من باب 
العدل بين األبناء بصرف النظر عن حصصهم 

في النجاح.
♢ ومع التسليم بأن اإلشتراكي لن يغيب في 
الواقع عن تشكيلة الحكومة القادمة ولو عبر 
بوابة الحقيبة اليتيمة أعتقد أن ما جاء في كام 
مستشار الرئيس ليس سوى واحدة من اإلبر 
الصينية التي طالما وّجهت للحزب اإلشتراكي 
م��ن قبل ص��ادق��ي��ن و ك��ائ��دي��ن وأغلبهم ال 
ة وإنما ينبهون بعتاب كثيرًا  يهدفون لإلساء
ما يأتي على قدر المحبة، فاإلشتراكي كطرف 
مهم في ال��وح��دة اليمنية ك��ان يستحق أن 
يلعب دورا كبيرا في الحياة اليمنية في سنين 
ما بعد الوحدة لكن قيادته كما يرى كثيرون 
اخ��ت��ارت ل��ه السير نحو ال��ه��ام��ش مكتفية 

ببعض األضواء باتجاه أمينه العام.
♢ لقد بدا هذا الحزب محدود الظهور في 
الواقع وبما ال يتناسب مع تاريخه مكتفيا 
بدور هامشي ضمن أحزاب أخرى ليبدو أمام 
ال��ع��ام وال��خ��اص م��ح��دود التأثير ف��ي قضايا 
كثيرة ومنها الوحدة ..محدود التأثير على 
الحراك وبعيد عن هموم الناس وأوجاعهم 
بينما تغرق رؤاه  وتتاشى في صراعات 
األحزاب متحولة إلى شكل من أشكال العصبية 
والتعقيد خارج ما تبقى من الفكر األجنبي 
والمحلي معا ،وص��ار كل حديث عن القوى 
التقليدية التي اجهضت المشاريع الوطنية 
يقود ال��ى الدهشة م��ن تاشي أدوار القوة 

التحديثية اليسارية .
♢ على أن من المهم االش��ارة ال��ى أن هذا 
التردي الذي قاده الى الهامش الذي رأينا أحد 
مامحه في تصريح محسوب على الرئاسة لم 
يكن غير جزء من حصاد أخطاء غيبته عن 
االبعاد السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
في أشكال حزبية باهتة  انكشفت بعد أن 

استبدلت الفعل " ساد " بالفعل " باد ".

أخرجوا مقررات 
الحوار من األدراج

ن��ظ��رًا لكثرة ت��ردي��د المكونات   
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��م��ب��ع��وث األم��م��ي 
وسفراء الدول العشر لكلمة »المعرقلين« 
في خطابهم اليومي -إما بقصد أو دون 
قصد- عرقلة التسوية أو المبادرة.. 
وق��������رارات ال�����رئ�����ىس.. وأخ���ي���رًا 
»ع���رق���ل���ة« تنفيذ 
م�����خ�����رج�����ات 
ال���������ح���������وار.. 
وات����������ف����������اق 

التسوية..
ال���ي���وم.. وبعد 
ه��������ذه األزم��������ة 
الطاحنة وال��م��دم��رة.. على الجميع أن 
يعترفوا ويعلنوها صراحة: إننا نحتاج من 
ينفذ مخرجات الحوار، ويمتلك الشجاعة 
ويخرجها من االدراج أواًل، أما الحديث 
عن المعرقلين فهي اسطوانة للهروب 
م���ن اس��ت��ح��ق��اق��ات ال��م��رح��ل��ة ب��ت��وزي��ع 

»العرقلة« الفتعال أزمات جديدة..!!

وليد الجيالني إلى المرحلة النهائية من »أراب آيدول«

تفاجأ الشاب اليمني وليد   
الجياني الذي تأهل إلى 
ل��م��راح��ل النهائية بمسابقة  ا
البرنامج العربي المشهور)أراب 
آي���دول( بحضور أرك���ان حرب 
ق��وات األم��ن المركزي السابق 
العميد يحيى محمد عبدالله 
ص��ال��ح ن��ج��ل ش��ق��ي��ق ال��رئ��ي��س 
السابق علي عبدالله صالح إلى 
استديوهات قناة )ام بي سي( 
لدعم الفنان اليمني وتشجيعه..
وكتب الجياني على صفحته 
في فيسبوك "في رهبة المشهد 
على مسرح أراب آي��دول كانت 
المفاجأة كبيرة بتواجد العميد 
ل��ل��ه صالح  يحيى محمد ع��ب��دا

رئيس ملتقى ال��رق��ي والتقدم 
وعدد من الشخصيات برفقته 
ف���ي م��ق��دم��ة ال���ص���ف���وف بين 

الجماهير".
وأض���اف الجياني "سعدت 
كثيرًا للقائه ودعمه وتشجيعه 

ل��ي رغ���م إص�����راره ع��ل��ى ع��دم 
وج���وب ش��ك��ري ل��ه إال أن���ي لم 
أستطع أن أخفي ذلك عليكم 
.. شكرا أبا كنعان ولمن حضر 
ك���ان���ت م��ف��اج��أت��ك أك���ث���ر من 

رائعة".

أين أجهزة الرقابة على األسعار؟!

ب��ع��ض ال��ن��اس اعتقد   
آثمًا أن تغيير حكومة 
»الوفاق« سيئة الصيت فرصة 
له للتاعب بأقوات المواطنين 
من خال الرفع الجنوني وغير 
المقبول لألسعار دون رقيب 

أو حسيب.
ك���ان ال��ت��ج��ار ع��ن��د رفعهم 
ل��ألس��ع��ار ي��ت��ح��ج��ج��ون ب��رف��ع 
أس��ع��ار المشتقات النفطية 
ولكنهم استمروا في غيهم 
رغ���م أن أس��ع��ار المشتقات 
النفطية ع��ادت ال��ى م��ا كانت 
عليه سلفًا مما يحتم عليهم 
أن ي��ع��ي��دوا أس���ع���ار ال��س��ل��ع 

االستهاكية الى ما كانت عليه.
نحن ال نلوم الذين أعمى الجشع 
أب��ص��اره��م وإن ك��ان��وا مدانين 
ولكننا نلوم الجهات الرقابية 
ذات العاقة التي لم تقم بدورها 

على الوجه المطلوب.
فتغيير وزير أو حتى رئيس 
وزراء ليس نهاية المطاف، 
ف��م��ن ال��م��ف��ت��رض أن ه��ن��اك 
م��ؤس��س��ات تنبثق ع��ن ه��ذه 
ال���وزارة أو تلك تقوم بدورها 
حتى ف��ي أحلك ال��ظ��روف ألن 
دورها ال يرتبط بمجيء شخص 
أو ذهاب آخر.. وإال فعلى الدنيا 

السام؟!

أمانة العاصمة وحديقة مارس!

يستغرب س��ك��ان العاصمة   
صنعاء م��ن الصمت المقلق 
ألمانة العاصمة الذين لم يسارعوا 
إلى تحويل ما كان يسمى بمعسكر 

الفرقة إلى حديقة عامة..
ات  ف��ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة ف���ي إج�����راء
االستام والتسليم مع وزارة الدفاع 
قد تفتح شهية نهابة األراضي، إضافة 
إلى أن كل متنفذ سوف يستغل هذا 
التراخي كفرصة اليجاد حيل تمكنه 
من نهب جزء من أرضية الحديقة.. 
فتربة األرض مسكونة بالنهب.. لم 
يعد هناك وقت لألعذار والتطويل!!

إنه مبدؤنا!
ن���رف���ض رف���ض���ًا ق��اط��ع��ًا   

ال����م����س����اس ب���ال���وس���ائ���ل 
اإلع��ام��ي��ة م��ن أي ط��رف ك��ان.. 
ف��إذا كنا نعتبر استمرار إغاق 
قناة »اليمن ال��ي��وم« ومصادرة 
معداتها مصادرة للرأي وال��رأي 
اآلخ�����ر م��ه��م��ا ك���ان���ت األس���ب���اب 
والظروف التي أدت الى إغاقها..

فإننا في نفس الوقت نرفض بل ونستنكر 
إغاق أي وسيلة إعامية مهما كان اختافنا 
مع توجهات تلك الوسيلة أو الجهة التي 

تصدر عنها أو تمولها.
إنه مبدؤنا وثقافتنا التي ُجبلنا 
عليها كإعاميين، ف��إل��ى متى 
سيستمر إغ���اق ق��ن��اة »اليمن 

اليوم« وغيرها.
 ن��ح��س��ب أن ك��اف��ة األط����راف 
السياسية ف��ي ب��ادن��ا ال تضيق 
ذرع��ًا بحرية اإلع��ام والصحافة حتى وإن 
كانت هذه الحرية موجعة للبعض أحيانًا 
ولكننا نظن أن��ه��م جميعًا يستشعرون 

األهمية التي يمثلها اإلعام!؟

سكان صعدة ينزحون.. سكان أبين ينزحون..   
سكان شبوة ينزحون.. سكان دماج ينزحون.. 
سكان حضرموت ينزحون.. سكان عمران ينزحون.. 
والعاصمة.. واليوم سكان يريم، وسكان مدينة إب 

ورداع والبيضاء.. الخ..
 ما يحدث أكبر مأساة في تاريخ اليمن وشعبها 
بعد كارثة سيل العرم.. اليوم كل يمني أصبح يواجه 
حرب تنكيل ال مثيل لها.. الدولة.. البرلمان.. قيادات 

االحزاب يتحملون مسؤولية ما يحدث للشعب من 
قتل وسلب ونهب وإفقار وتشريد بسبب ضعفهم 
وعجزهم وفشلهم .. وليل الظلم وال��ع��ذاب لن 

يطول..!!

الشعب ينزح!!

وتتواصل الوقفات التضامنية مع »اليمن اليوم«
ن����ظ����م اع����ام����ي����ون  

وناشطون وحقوقيون 
وج��م��وع م��ن ال��م��واط��ن��ي��ن في 
م���ح���اف���ظ���ة ع�����م�����ران، وق��ف��ة 
تضامنية مع قناة اليمن اليوم 
وذل��ك للمطالبة باستئناف بث 
القناة المغلقة قسرًا منذ قرابة 
خمسة اشهر جراء اقتحامها من 

قبل عناصر الحماية الرئاسية.
ودع��ا المحتجون ال��ى اع��ادة 
اج��ه��زة القناة وم��ع��اودة بثها 
كما ابدوا تضامنهم الكامل مع 

مطالب القناة والموظفين.
ي��أت��ي ذل��ك ف��ي اط���ار تواصل 

ال�����وق�����ف�����ات االح���ت���ج���اج���ي���ة 
والتضامنية مع القناة وكافة 
موظفيها من قبل الفعاليات 
ال��ش��ع��ب��ي��ة وال��ح��ق��وق��ي��ة منذ 
اقتحامها في الحادي عشر من 
يونيو الماضي، والذي لقي ردود 

اف��ع��ال ف��ي األوس����اط المحلية 
والعربية والدولية مستنكرة 
االقتحام، معتبرة اي��اه مؤشرًا 
خ���ط���ي���رًا ي��س��ت��ه��دف ح��ري��ة 
االعام والصحافة وحرية الرأي 

والتعبير في اليمن.

»الصحفيون العرب« يكرم محبوب والجناحي
ي�����ك�����رم  

اإلت���ح���اد 
ال��ع��ام للصحفيين 
العرب، في احتفال 
ل���ه غ����دا اإلث��ن��ي��ن 
بالعاصمة المصرية 
القاهرة، بمناسبة 
الذكرى الخمسين 

لتأسيس االتحاد، اثنين من أعام الصحافة اليمنية، وهما 
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون اإلعامية، والنقيب 
األسبق للصحافيين، محبوب علي، والصحفي سعيد الجناحي.
وأوض��ح المستشار، محبوب أن االحتفال ال��ذي سيحضره 
نقابات 22 دولة عربية منضوية في االتحاد العام للصحفيين 
العرب سيتم خاله تكريم عدد من رواد العمل الصحفي 
واإلعامي من الشخصيات اإلعامية العربية المميزة التي كان 
لها بصمات في عمل االتحاد العام للصحفيين العرب خال 

السنوات الخمسين الماضية.


