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بمباركة وزيري المالية والدفاع

الفساد »الثوري« يضاعف المبلغ من 5 - 38 مليون دوالر
أخبار قضية صفقة األسلحة ماتزال تتصدر اهتمام  

وسائل االعللام والتي توجه فيها التهم بتورط 
رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزيري المالية صخر 
الوجيه والدفاع محمد ناصر أحمد ورئيس حزب االصاح 

بمأرب وآخرين بنهب 
عشرات المايين 
مللن اللللدوالرات، 
واقرارها بمحضر 
رسمي، ومحاولة 
تللمللريللرهللا من 

رئيس الجمهورية 
تحت مبرر ايقاف تفجير 

المنشآت النفطية.
المواقع االخبارية تذكر أن فضيحة 

الفساد جاءت على خلفية عمليات 
الشهر  لنفط  ا نبوب  أ تفجير 
الللمللاضللي مللن قبل جماعة 
تابعة لتاجر الساح المعروف 
»هل.م« على خلفية مطالبته 
بديون على الحكومة تقدر 
بل«5« مايين دوالر، ولجأ إلى 
تفجير أنبوب النفط كضغط 

على الحكومة 
لدفع أمواله 
لقاء الكف عن 
تلك األعمال.

حلليللث قللام 
فلللللي وقلللت 
سابق بإدخال 
صفقة ساح 

إلى الباد بنية بيعها لوزارة الدفاع إاّل أن الطريقة التي 
اتبعها لم تكن سليمة، كما لم يعد باإلمكان إعادة الصفقة 
إلى البلد المصدر، فتمت التسوية على أن تشتريها وزارة 
الدفاع، وطلب فيها مبلغ )15( مليون دوالر، إاّل أن لجنة 
جللرت  أ عسكرية 
تقييمًا وقدرتها 
بلللل)13( مليون 
دوالر، وهو السعر 
الذي تم االتفاق 
عليه، فقامت 
الللللللللللوزارة 
حللليلللنلللذاك 
 )8 بتسديد )
دوالر  مايين 
من القيمة على 
أن تسدد الل)5( 
لمتبقية  ا يين  ما

في وقت الحق.
تللاجللر الللسللاح 
وفي محاولة منه 
على  ل  للحصو
المتبقي  المبلغ 
بلللسلللرعلللة قلللام 

بتفجير أنبوب تصدير النفط وتعطيله عن العمل والتسبب 
بتوقف صادرات النفط عبره.. األمر الذي أثار غضب قيادة 
الدولة الستمرار تعرض األنبوب ألعمال التخريب، وكلف 
رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الدفاع اللواء 
محمد ناصر أحمد باستخدام قوة القانون، وعدم االستسام 
لابتزاز بوسائل إرهابية، فيما رئيس الوزراء ووزير الدفاع 

تمسكا بالصفقة بدعوى كف األذى..
ووفقًا لمصادر »نبأ نيوز« أنه تم االتفاق على تشكيل لجنة 
للفصل في الموضوع تلتزم الدولة بتنفيذ أي اتفاق تتوصل 

إليه، وقد ضمت اللجنة كًا من:
محمد سالم باسندوة- رئيس الوزراء-ومحمد ناصر 
أحمد- وزير الدفاع-وصخر الوجيلله - وزير المالية-والشيخ 
مبخوت عبود الشريف- رئيس حزب االصللاح بمأرب، 
وسلطان بن علي العرادة - وهلللادي مثنى-  تاجر الساح 
المعني بالقضية، فقام المذكورين بتوقيع اتفاق مع تاجر 
الساح يلزم الدولة بدفع مبلغ )38( مليون دوالر بداًل من 
الل)5( مايين دوالر التي كانت بذمة الدولة وحاولت اللجنة 
الضغط لصرف المبلغ بذريعة أن الوضع األفضل للدولة بأن 
تغرم هذا المبلغ بداًل من تكبدها خسائر بمايين الدوالرات 

يوميًا..
 الموقع االخباري اتهم المذكورين بأنهم اتفقوا على 
تقاسم المبالغ في ظل الفوضى، وغياب الرقابة والمحاسبة، 
وانسياق الشارع اليمني وراء حرب االشاعات التي تجند 
لها تلك القوى االنتهازية المتمردة عشرات المنابر 
االعامية التي تمارس أساليب فجة  لتضليل الرأي العام 
عن جرائم الفساد والنهب الجائر الذي يتعرض له البلد..

المصادر تفيد بأن تاجر الساح يطالب الدولة بتسديد 
)38( مليون دوالر طبقًا لما أقرته لجنة باسندوة وناصر 
والوجيه وقيادات »األخللوان«، فيما يواصل األخيرون 

ضغوطهم من أجل صرف المبلغ!!

إيقاف قرارات 
العمراني!!

اليلللللزال وزيلللر   
االعلللللللللام 

العمراني يعيش 
حللالللة حللرجللة 

ومللوقللفللًا ال 
يلللحلللسلللد 
بعد  عليه 
أن أوقللف 
رئلللليللللس 
الجمهورية 
قللللللرارات 
صادرة عنه 

بللتللصللفلليللة 
وإقلللللصلللللاء 

ملللللا تللبللقللى 
مللللن قللليلللادات 

إعللاملليللة وذات 
كفاءة وخبرة في عدد 

ومؤسسات  هيئات  مللن 
االعلللام الرسمية ومنها 
المؤسسة العامة لإلذاعة 
والتلفزيون ومؤسسة 14 
اكتوبر للصحافة والطباعة 
والنشر واستبدالها بقيادات 

»إصاحية«.
القاصي والللدانللي يعرف 
تمامًا أن الوزير العمراني 
جاء الى االعام »اعتسافًا« 

ليؤدي دورًا محددًا  ال عاقة 
للله بللاالعللام أو الصحافة 
وهللو اللللدور الللذي رفضته 
قيادات إعامية على أعلى 
مستويات المهنية والكفاءة 
وهلللي منتمية ألحلللزاب 
المشترك.. بينما قبل به 
»العم - راني« مقابل حقيبة 

أصبحت عليه عارًا وشنار!!

حورية جوانتنامو 
الفرقة أوْلى!!

كان المؤمل   
واألوللللللللى 
بلللوزيلللرة حللقللوق 
االنسان أن تبذل 
جللللهللللودًا تللللليللق 
إلطاق  بمنصبها 
لمعتقلين  ا ح  ا سلللر
الذين خلفتهم األزمة 
في مدافن أوالد األحمر 
وبدرومات فرقة المتمرد 
ومخيمات االصاح وكهوف 
الللقللاعللدة.. حللوريللة مشهورة 
»المغرورة جللدًا« نكعت فجأة 
لتحرير سجناء اليمن 
في جوانتنامو وكأنها 
قد أنتهت من سجون 

أسيادها »الضباع«.
نحن هنا ال نعترض 
على الوزيرة 
من مناقشة 
أحوال سجناء 
جللوانللتللنللامللو 
ولكننا نوجهها 
ن  لسجو ا نحو 

التي تقدر عليها.
وفقًا  تعمل  نها  أ م  أ
للمثل الشعبي »يا سعيد 

اخرَ بعيد«!!

وزير االدارة المحلية ينهب مستحقات الموظفين
بصدق نحن بحاجة الى شفافية ونزاهة   

ومحاربة الفساد.. وللتذكير اليمنيون 
لم يستكينوا واعلنوا الحرب على الفاسدين 
الذين ينهبون المال العام.. لكن هاهم اليوم 
امام كارثة حقيقية وهم يواجهون وزراء تمتد 
أيديهم الللى  سلب حقوق الموظفين ..هذا 
االنحطاط   سيدمر كل القيم واالخاقيات 
وسيخنق االصوات التي ظلت تدافع عن المال 

العام طوال السنوات التي خلت..
 لقد تظاهر العشرات من 

موظفي وزارة اإلدارة 
بالعاصمة  المحلية 
صللنللعللاء االثللنلليللن 
جًا  حتجا ا ضي  لما ا
االخ  على سياسة  
علي اليزيدي وزير 
لمحلية  ا ة  ر ا د إل ا

واستمرار مصادرته 
لمستحقاتهم وتكريس 

الحزبية والمحسوبية 
فلللللي عللمللل 

الوزارة.

المصادر اجمعت ان الللوزيللر قللام بإيقاف 
مستحقات الموظفين و تهميش عللدد من 
مديري اإلدارات المتميزين ، خافا لقيامه  
بتوظيف أصحابه وأقاربه في مراكز مهمة 

بالوزارة .
الوزير تعامل مع مطالب الموظفين بعنجهية، 
حيث امر الحراسة بإغاق بوابة الوزارة ومنع 
خروج المحتجين الى ساحة المبنى.. كما مُنع 
صحفيون من تغطية الفعالية االحتجاجية 

وصودرت اجهزتهم ..
بتهمة  لهما  اعتقا تم  ثنان  ا موظفان   
الشغب  رة  ثللللا وا لموظفين  ا تحريض 

والفوضى.
واعلنت حالة طوارئ في الوزارة ومنع 
المواطنون وأصحاب المعامات من 
دخللول اللللوزارة لمتابعة معاماتهم 
وقضاياهم.. بعد وصول تعزيزات أمنية 
إلى أمام بوابة الوزارة لمحاصرة المحتجين 

واعتقال عدد منهم .
بالتصعيد  توعدوا  المحتجون 

حتى تستجاب مطالبهم  ..
لألسف ..الوزير يعتقد 

انللله فلللوق الللقللانللون 
والللدسللتللور ..وان من 
حقه مصادرة حقوق 
الموظفين وافساد 
الللوظلليللفللة العامة 

بتأسيس تكتات 
فئوية وحزبية 
ومللنللاطللقلليللة  

تلللملللارس نهب  
المال العام والفساد 
واإلداري   للللي  للللملللا ا

بشكل منظم خافا 
مج  نا بر مين  لمضا

حكومة الوفاق .

وزير العدل يخصخص معهد القضاء لجامعة اإليمان
على الشباب اليمني..  

وكل اآلباء واالمهات ان 
اليقلقوا بعد اليوم على مستقبل 
أوالدهللم.. فللاالرزاق والوظائف 
واالمتيازات متوافرة وبسهولة 
جدا..وليس عليهم اال االلتحاق 
بجامعة االيلللملللان.. ان كانوا 
يريدون االلتحاق بالجيش واالمن 
او التوظيف او تصرف لهم منابر 
الجوامع او حتى اسلحة.. جامعة 
االيمان التي أوجدت عاجًا لايدز 
وزواج فرند اليمكن ان تعجز عن 

حل مشاكل الشباب اليمني..
الجميع سمع عن  بللاألمللس 
تخصيص اربللعللة مللللليللارات 
للجامعة وبعد سللاعللات.. نشر 
موقع »الجمهور نت« خبرًا عن 
قيام القاضي مرشد العرشاني  
وزير العدل »اصللاح« بتعديل 
شروط القبول في المعهد العالي 
للقضاء  بما يتواءم مع توجهات 
حزبه للسيطرة على السلطة 
القضائية.حيث وجه بتخفيض 

نسبة القبول في المعهد من 
معدل »جيد جللدًا« إلللى معدل 

»جيد«..
 وكل هذا التوجيه هو من اجل  
قبول نحو 120 من طاب جامعة 
اإليللمللان المتقدمين لالتحاق 

بالمعهد.

هذه بركات الجامعة.. واول 
مامح الحكم الرشيد المزعوم 
.. واذا كللانللت الللقللوانلليللن قد 
ذبحت في الباد .. فا اعتبار 
للوائح وشروط القبول.. امام 
التوجيهات المقدسة لمعالي 

الوزير..

معالي وزير  الفاكس!!
فاكس وزير التربية والتعليم ال يتوقف   

عن استقبال قوائم بأسماء مديري 
الللمللدارس في المديريات المختلفة 
ومن ثم يبدأ الوزير بتصنيفهم وفقًا 
لسياسة خاصة جللدًا تخدم حزب 

»االصاح«..
فالوزير االشول ال يأبه بالمشاكل 
والللصللعللوبللات الللتللي يللعللانللي منها 
التعليم وال يلتفت لحقوق المعلمين 

والمعلمات والتربويين والموجهين 
وغيرها من القضايا المهمة..

كما أنه لم يكلف نفسه بزيارة 
واحدة للمدارس المحتلة من 
قبل حزبه وميليشياتهم أو 

السعي إلخائها منهم..

كللأن مهمة الللوزيللر اإلصللاحللي مقتصرة على 
إقصاء مديري المدارس الحاليين واستبدالهم 
بإصاحيين وخصوصًا المديرات، ففي تعز 
وحدهاتم تغيير أكثر من 15 مدير ومديرة 
مدرسة في حملة إقصاء وتهميش رهيبة ال 
تخدم التعليم بقدر ما تخدم حزب »الوزير« 
وبقية المحافظات أيضًا تطالها سياسة 
األشللول دون إعللارة التعليم وقدسيته أي 

اعتبار أو احترام!!
السياسة التي ينفذها »أشول 
االصاح« ال تختلف عن سياسة 
االصاح أيام المعاهد العلمية 
التي أغرقت التعليم في مستنقع 
اليلللزال ينظف أوسللاخلله حتى 

اليوم!!

وزير الدفاع وعقدة األسبوعين!!

لنفس    ا ء  علما يكشف 
أن العقد النفسية التي 
يعيشها شخص ما تنعكس في 
تصرفاته.. وفي حكومتنا الكثير 
ممن يعانون عقدًا نفسية تنعكس 
تهم  كا تحر و تهم  فا تصر فللي 
وتصريحاتهم وعلى سبيل المثال 
وبللدون العودة إلى طبيب نفسي 
ناحظ على وزيللر الللدفللاع عقدة 
»األسبوعين« ومثل هللذه العقدة 
بحاجة إلى تنويم مغناطيسي لمعرفة 
بدايتها وكيف علقت بذهن معالي 
الوزير الذي وعد المواطنين بإزالة 
المتاريس خال »أسبوعين« باعتباره 

عضوًا في اللجنة العسكرية.. وبعد مرور 
أكثر من شهرين استدعى مجلس النواب 
الوزير ولكنه طلب من البرلمان إمهاله 
»أسبوعين«، ومرت المهلة فأطل علينا 
معاليه في اجتماع للقيادات العليا لوزارة 
الدفاع وأكد خال االجتماع بأن المظاهر 
المسلحة والمتاريس سيتم إخاؤها 
تمامًا خال »أسبوعين« وهي فترة كافية 
لمعالي الوزير أن يطلع لنا »بأسبوعين« 
جديدين السترجاع شيول اللجنة الذي 

أخذه أوالد األحمر..
وال حرج إذًا على اللجنة العسكرية مادام 
فشلها يضيع في عقدة »األسبوعين« 

لمعالي الوزير!!!

التحضير إلضراب عام 

السفير اإليراني.. وقرارات وزير التعليم الفني
 

قللرر موظفو وعمال المعاهد الفنية والتقنية مواصلة 

احتجاجاتهم ضد وزير التعليم الفني الى حين وقف قراراته 

المشبوهة.. حيث وقفوا الثاثاء أمام مبنى مجلس الوزراء مطالبين 

بإلغاء القرارات التعسفية الصادرة من الوزير عبدالحافظ نعمان بحق 

عمداء وموظفي المعاهد الفنية والتقنية بأمانة العاصمة وعدد من 
المحافظات.

 المحتجون ناشدوا القيادة السياسية  التدخل لوقف القرارات التعسفية 

واالقصائية ووضع حد للتسييس الحزبي للوظيفة العامة والتي وصلت 

الى حد تشجيع طاب المعاهد على خوض صراعات حزبية  واالعتداء 
على مدرسيهم.

وتوعد المحتجون بمواصلة احتجاجاتهم وتنفيذ إضراب عام في 

المعاهد التي طالتها قرارات الوزير نعمان حتى يتم االستجابة لكافة 

مطالبهم. مراقبون ذكروا بهذا الخصوص أن قرارات الوزير تتخذ بعد 

كل لقاء يجريه مع السفير االيراني في صنعاء وهذا ما يهدد بانتفاضة 
شاملة ضده.


