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المقال االخير

ال ندري ماهي الِحكمة يف إحاطة املبعوث 
األممي مارتن جريفيــث، خاصة أنه يعرتف 
بــأن جرمية قصــف املطــار جرمية حرب 
وجرائم الحــرب هي عــن اإلرهاب؟ ويف 
إحاطته يتخوف إنســانيا عىل من يعيشون 
تحت ســلطة الحويث، وبنفس الوقت الذي 
إدانة،  العبارات  الجرمية وبأشــد  يدين هذه 
كام روي عــن جنابــه يف اإلحاطة, ولكن 
بذات الوقت يف اإلدانة واإلقرار بأنها جرمية 
حرب وإرهاب ال يطالــب بعقوبة ملن ارتكب 
هذه الجرمية بل يتحجج بامللف اإلنســاين, 
وكأنــه ال يوجد شــعب يف املناطق املحررة 
املزدوج، قصف  اإلرهاب  يقايس ويعاين من 
أمنــي وإرهاب خدمايت  صاروخي وإرهاب 

وحرمان من الرواتب وانهيار متعمد للعملة.
حالة جريفيث مســتعصية وال أعتقد أنه 
الطرق لعالجه  أقرب  ممكن شــفاؤه، ولكن 
وعالج ملف اليمن هو إزاحته من املشهد ألنه 
أصبح طرفا يســتثمر امللف وكاملنشار رايح 
جاي وهو يلهــف مصاريف ونرثيات وعىل 

حسابنا نحن الغالىب.
جريفيث والحويث والرشعية هم مشكلة 
مســتعصية  وال بد من وضــع النقاط عىل 

الحروف.
الحويث إرهــايب  وال بد مــن محاكمته 
واتخاذ إجراءات ذات مصداقية إلرغامه عىل 

التفاوض الجدي ومع أهل األرض .
جريفيث مســتثمر  ومداهن وال يقرتب 
من الحقائق ويريد أن يبقى هكذا إىل ما شاء 
الله. ومن هنا طاملا أنه يدين ويستنكر ولكن 
ال يطلب عقوبــات وال يجرم املجرم حتى يف 
إحاطة فقط, فهو أصبــح من العقبات يف 

طريق الحلول.
الرشعيــة والتي ليس لها وجود ســوى 
يف شــخص الرئيس هادي، هي عقبة أداء، 
وعىل مجلس األمن البحــث لها عن مخرج 
يقنعها بأنها قد أصبحت خارج مسار التاريخ 
بها واملتحججن برشعية  املتلبسن  وخاصة 

الرئيس ألغراض إقليمية وحزبية .
االنفصام هو ســيد املشهد لدى جريفيث 
ولدى الرشعية , أما الحــويث  فإرهايب مع 
سبق اإلرصار والرتصد واإلرهاب بحاجة إىل 
للتفاهم معه وليس له سوى  وسائل ناجعة 
القوة مبختلف وســائلها  العنيفة والناعمة 
هي من ســرتغمه للقبول بإخوانه املرشدين 
يف الرياض وتركيــا واإلمارات كرشكاء يف 

الشامل اليمني عىل قدم املساواة.

أحمد عمر حسني

شيزوفرينيا

الصورة ملزارعة تحمل عىل راسها موز أبن من مزرعة أكتوبر قدمًيا.

صورة من الذاكرة

لماذا تماطل الحكومة بدفع 
تكاليف عالج الصحفي "الرتيبي"؟

مقترحات على طاولة مدير مصافي عدن لرفع اإلضراب وانفراج أزمة المحروقات

صورة وتعليق
للفنانة  زايد  الشيخ  صورة 
وهي  باعبيد  سمر  التشكيلية 

رسمة بالورق.

األمناء/خاص:
أفاد مصــدر مقرب من الصحفي صــادق الرتيبي، 
الذي فقد نصــف قدمه إثر حادثة مطار عدن اإلرهايب، 
عــن مامطلة الجانب الحكومي تســديد مســتحقات 
تكاليف العملية الجراحية والعالجات، ألحد مستشفيات 
القاهــرة، الذي تلقى فيــه الصحفــي الرتيبي عملية 
جراحية كان نتيجتها برت نصف قدمه بســبب التأخري 

يف تسفريه لتلقي العالج.
وأفاد املصدر ذاتــه أن الرتيبي يتلقى منذ أيام وعوًدا 
بإرســال املبلغ وقدره )40 ألــف جنيه مرصي( أي مبا 
يعــادل قرابــة "2.700 دوالر" هي تكاليــف العملية 
الجراحية والعالجات، إال أن ذلك مل يحدث وسط ضغط 
من إدارة املستشــفى عىل الجريــح الرتيبي برضورة 
دفع التكاليف دون تأخري أو ربط ســداد مســتحقات 

املستشفى بالجانب الحكومي.

األمناء/أنعم الزغير البوكري:
ُوضعت مقرتحات جديدة عــىل طاولة املدير 
التنفيــذي لرشكة مصايف عــدن، عقب لقاء تم 
بن إدارة الرشكة ونقابتها العاملية، بشأن رفض 
إرضاب عامل املصايف وانفراج أزمة املشــتقات 

النفطية التي تعصف بعدن منذ أيام.
وجرى اللقاء برعاية القائد وضاح عمر سعيد 
املصفاة  إدارة  بــن  حميد،  ومســعد  الصبيحي 
العاملية لعامل وموظفي رشكة  اللجنة  وقيادات 
مصايف عدن، وذلك للتباحــث عن اإلرضاب وما 

خلفه من أرضار وأزمة حادة يف عدن.
وخرج اللقــاء، بعد نقاش عميــق، بعدد من 
التنفيذي  املدير  املقرتحات وضعت عىل طاولــة 
عليها، وهي  للموافقــة  لرشكة مصايف عــدن 

كالتايل:
رصف عالوتن سنوية وجدولة األثر الرجعي.

تشــكيل لجنة للنظر بإعادة تشغيل املصفاة 
السكنية  الجمعية  وأرايض  املتأخرة  واملستحقات 
املشــاكل  من  وغريها  اإلداريــة  والتعســفات 

والتظلامت.

للمدير  األمــر مرتوكا  االتفاق فال زال  ووفق 
التنفيذي للموافقة عىل هــذه املطالب، حيث إن 
النقابة هددت مبزيد من التصعيد يف حال مل يتم 

االستجابة لهذه املقرتحات أو رفضها.
ومنذ األربعاء املايض تعصف بعدن أزمة حادة 
باملشتقات النفطية، حيث توقفت كافة محطات 
العمل، فيام وصل ســعر  البيع والتمويــن عن 
صفيحة البنزين يف السوق السوداء اليوم إىل 10 
ألف ريال و 12 ألف ريال، بينام سعرها الرسمي ال 

يتجاوز 6.600 ريال.

للفنانة  زايد  الشيخ  صورة 
وهي  باعبيد  سمر  التشكيلية 

رسمة بالورق.

لوحة وتعليق


