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حكومة الوفاق تقصي 33 مؤتمريًا من املؤسّسات يف تعز

مدراس ساخنة اليزال مديروها يعملون بها ومهددون بااليقاف

المنصب التنفيذي التخصصالمؤهلالمديريةاسم مدير المدرسةم
أسباب االقصاءالذي أقصي منه

مدرسة النور بالصرام لغة عربيةبك تربيةخديرعبدالخالق محمد أحمد السلمي1
االساسية الثانوية

لم يتعاون مع 
المشترك

هدى عبدالخالق أحمد عبده2
دبلوم خدير

مدرس النهضة بالراهدة عاممعلمين
االساسية الثانوية

لم تتعاون مع 
المشترك

هدية حمود محمد سعيد الحجي3
دبلوم تربية خدير

مدرس النصر بالدمنة علوم»بعد الثانوية
األساسية الثانوية

لم تتعاون مع 
المشترك

اسماء من تم اقصاؤهم وتغييرهم من مناصبهم منذ تشكيل حكومة الوفاق حتى اآلن بمحافظة تعز

مصدر االقصاءأسباب االقصاءالمنصب التنفيذي الذي أقصي منهالتخصصالمؤهلاالسمم

رئيس الوزراء+ وزير تعسفيمدير أمن محافظة تعزماجستيرعميد ركن/ عبداهلل عبده قيران1
الداخلية

حقوق وعلوم ليسانس+ دبلومسلطان القيسي2
مدير أمن الحافظةتعسفيم ع / االحوال الشخصيةشرطة

مدير أمن المحافظةتعسفيم. ع/ المرورحقوق وعلوم شرطةليسانس + دبلومقيس االرياني3

مدير أمن الحافظةتعسفيم. ع/ البحث الجنائيحقوق وعلوم شرطةلسانسمنير عبده سالم عبداهلل الجندي4

مدير أمن المحافظةتعسفيم. ع/ المركز االليحقوق وعلوم شرطةليسانس دبلومعبدالرحمن عبداهلل علي زعفور5

وزير الماليةتعسفيم. ع/ مكتب الضرائبايوب غالب سعيد6

وزير المياهتعسفيم. ع/ المؤسسة المحلية للمياهقانونليسانسفؤاد منصور الجابري7

د/ فضل عبدالكريم عبدالجبار 8
م. ع/ مستشفى خليفة طببكالقباطي

محافظ المحافظةتعسفيالعام

د/ عبدالملك محمد مسعد 9
رئيس هيئة مستشفى طببكالسياني

تعسفيالثورة العام

م. ع/ التعليم الفني هندسةبكعبده أحمد محمد الرعيني10
تعسفيوالتدريب المهني

االمين العامتعسفيم. ع/ المستشفى السويديطببكد/ عبداللطيف مسعد أحمد مجلي11

وكيل الجهاز المركزي علي محمد الحكيمي12
تعسفيللرقابة والمحاسبة

مدير عام المحطة ماجستيرمحمد أحمد سالم الوحيشي13
وزير الكهرباءتعسفيالبخارية بالمخاء

تعسفيامين عام جامعة تعزشريعة وقانونليسانسعبدالملك أحمد اسماعيل محرم14

محمد ناجي محمد أحمد 15
المدير التنفيذي لصندوق محاسبةبك تجارةالقصيمي

تعسفيالنظافة والتحسين

اسماء مدراء المدارس الذين تم اقصاؤهم وتغييرهم من مناصبهم

المنصب التنفيذي التخصصالمؤهلالمديريةاسم مدير المدرسةم
أسباب االقصاءالذي أقصي منه

جغرافيابك تربيةالقاهرةامة اللطيف علي محمد الدندقي1
مديرة مدرسة خديجة 

االساسية الثانوية 
للبنات

لم تتعاون مع المشترك

جغرافيابك تربيةصالةامة الرحمن صالح القاضي2
مديرة مدرسة أسماء 
االساسية الثانوية 

للبنات
لم تتعاون مع المشترك

دبلوم المظفرفاطمة أحمد رسام3
عاممعلمين

مديرة مدرسة الشهيدة 
نصة رسام االساسية 

الثانوية للبنات
لم تتعاون مع المشترك

انجليزيبك تربيةالمظفربلقيس صالح حسين حراب4
مديرة مدرسة الشهيد 

الحكيمي االساسية 
الثانوية للبنات

لم تتعاون مع المشترك

اسالميةبك تربيةالمظفرفوزية عبده أحمد محمد الجبلي5
مديرة مدرسة الشهيد 

الحجري األساسية 
الثانوية للبنات

لم تتعاون مع المشترك

لغة عربيةبك تربيةالمظفرعبدالسالم عبداهلل سعيد المخالفي6
مدير مدرسة 26 
سبتمبر االساسية 

الثانوية
لم يتعاون مع المشترك

دبلوم المظفرغريب عبده علي الحاج7
مدير مدرسة أحمد فرج عاممتوسط

األساسية الثانوية بالمطار
المدير واجه المشترك ولم 

يتعاون معهم

لغة عربيةبك تربيةالمظفرفوزية عبدالحق محمد العريقي8
مديرة مدرسة عائشة 

األساسية الثانوية 
للبنات

لم تتعاون مع المشترك

علم نفسبك تربيةالشمايتينانتصار سعيد حزام9
مديرة مدرسة أبو 
الذهب األساسية 

الثانوية للبنات
لم تتعاون مع المشترك

دبلوم الشمايتين... احمد محمد عبدالوهاب نعمان10
مدير مدرسة النعمان عاممعلمين

لم يتعاون مع المشتركاألساسية الثانوية

مدير مدرسة العهد احياءبك تربيةالشمايتينعبدالسالم عبدالقوي ردمان11
لم يتعاون مع المشتركالجديد األساسية الثانوية

ليسانس المواسطعبدالقادر مرشد سيف رحيم اليوسفي12
مدير مدرسة السالم شرار تاريخآداب

لم يتعاون مع المشتركاالساسية الثانوية

دبلوم المعافرمصطفى عبدالسالم عبداهلل أحمد13
عاممعلمين

مدير مدرسة 
المحمدية بالشعوبة 

األساسية الثانوية
لم يتعاون مع المشترك

لغة عربيةبك تربيةالتعزيةقاسم أمين حسن أحمد14
مدير مدرسة عمر 
المختار بالرهد 

األساسية الثانوية
لم يتعاون مع المشترك

مدير مدرسة الكفاح كيمياءبك تربيةالتعزيةطه حزام عبدالوهاب الفاتش15
لم يتعاون مع المشتركبالرمادة األساسية الثانوية

متابعات
ايقاف تصدير 6 شحنات من الغاز

أنابيب خط الغاز مطلوبة لإلرهابيين
موزانــة »صخر الوجيه«

تقليص اعتمادات الوزارات عدا وزارات االصالح

وأظ��ه��ر ال��ت��ق��ري��ر ال��ب��رل��م��ان��ي أن 
استخدامات وزارة التعليم الفني في 
الموازنة، قدّرت بنقص عن ربط موازنة 
العام المالي 2011 بمبلغ مليارين و948 
مليونًا و243 ألف ريال، وعند استفسار 
اللجنة عن أسباب هذا النقص أفادت 
الحكومة بأنه نتج بدرجة رئيسية عن 
االنخفاض في صافي التمويل الخارجي 
ك  لمشتر ا يل  لتمو ا ت  ا ذ يع  ر للمشا
»المحلي وال��خ��ارج��ي« وال���ذي بلغ 3 
مليارات و560 مليون ريال نظرًا لالنتهاء 

من المشاريع ذات التمويل الخارجي.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج العام 
للحكومة فيما يتعّلق بالتعليم الفني 
والتدريب المهني أشار إلى أن التوجّه 

المرحلة القادمة الحكومي في 
ّكز  ع�����ل�����ى سير

لسعة زي���ادة  ا

االستيعابية م��ن خ��الل االنتهاء من 
مشاريع المعاهد قيد التنفيذ وتوفير 
التمويالت الالزمة الستكمال تنفيذها 
باإلضافة إلى تجهيز المعاهد الجديدة 
وتحديث تجهيزات المعاهد القائمة وهذا 

ال يتفق مع تخفيض االعتمادات.
األمن »القومي« و«السياسي«

وكشف التقرير عن أن استخدامات جهاز 
األمن القومي في موازنة عام 2012 
بلغت 4 مليارات و300 مليون و785 
ألف ريال بنقص عن ربط موازنة عام 
2011م بمبلغ مليار و8 ماليين و887 
ألف ريال وبنسبة نقص قدرها %19، 
في حين الحظ التقرير زيادة تقديرات 
استخدامات الجهاز المركزي لألمن 
254 مليونًا  السياسي بمبلغ مليار و
و597 ألف ريال عن ربط عام 2011 
البالغ 11 مليار و331 مليونًا و445 ألف 
ريال، وبنسبة 11.07%. وعند استفسار 
ال��ل��ج��ن��ة 

ح�����ول م����ب����رّرات 
ال��ن��ق��ص وال���زي���ادة 
ل���ك���ال ال��ج��ه��ازي��ن 
أف���ادت الحكومة أن 
الخفض في تقديرات 
اس��ت��خ��دام��ات جهاز 
األم���ن ال��ق��وم��ي في 
م��وازن��ة 2012 تم 
أسوة بما تم التعامل 
معه في وزارة الدفاع 
ل��داخ��ل��ي��ة  ا ووزارة 

والجهاز المركزي لألمن السياسي، رأت 
اللجنة أن رد الحكومة غير منطقي وأن 
مبدأ ترشيد اإلنفاق كان ال بد أن يسري 

على الجميع.
هيئة تطوير تهامة

والحظت اللجنة البرلمانية أن خفضًا 
كبيرًا قد طال الموازنة االستثمارية 
للعام  تهامة  لتطوير  لعامة  ا للهيئة 
المالي 2012 بلغ 215.5 مليون ريال 
مقارنًة بمقترح الهيئة، حيث اعتمدت 
وزارة المالية 200.5 مليون ريال ورغم 
الزيادة الطفيفة التي تمت في الموازنة 
االستثمارية 2012 مقارنًة بموازنة 

2011 إال أن ذلك الخفض الكبير سيعيق 
وتحقيق  برامجها  تنفيذ  عن  لهيئة  ا
الحفاظ على  المتمّثلة في  أهدافها 
المشاريع التنموية واآلالت والمعدات 

الخاصة بتلك المشاريع.
مطار صنعاء الدولي

وذكر التقرير أن تطوير مشروع مطار 
صنعاء الدولي قد رصد له في موازنة 
عام 2012 مبلغ 15 مليار و230 مليون 
ريال منه مبلغ 12 مليار و564 مليون 
ري��ال بتمويل خارجي. وأش��ار إلى أن 
المشروع قد تعثر ولم يستكمل إنجازه 
رغم مرور عامين على الموعد المحدّد 
لذلك، حيث لم يتم تأهيل الشركة 
المنّفذة للمرحلة الثانية »حقل الطيران« 
وهناك توجّهات إلعالن مناقصة جديدة، 
حيث أن إجراءات إعالن المناقصة ستأخذ 
وقتًا طوياًل وسيؤدّي ذلك إلى زيادة 
كبيرة في التكاليف وضياع فرص كبيرة 
لتوفير عشرة آالف وظيفة، في حين 
يمكن البحث عن معالجات لحل هذه 
المشكلة من خالل التواصل مع الشركة 
التي استبعدت وكانت مؤهّلة ماليًا وفنيًا 
والتفاوض معها للتنفيذ بنفس المبالغ 
السابقة والجوانب الفنية التي تقدّمت 
بها حفاظًا على المال وتوفير فرص 
العمل المتوّقعة التي سيوّفرها تنفيذ 
المشروع، مع إحالة كل من تسبّب في 
تعطيل تنفيذ مشروع مطار صنعاء 
الدولي وكذا مشروع مطار تعز إلى نيابة 

األموال العامة.

»الميثاق- جمال مجاهد

تعرّض أنبوب الغاز الذي يربط القطاع النفطي 18 في صافر بمحافظة مأرب بمحطة بلحاف 
لتسييل الغاز على خليج عدن لعمل تخريبي يوم الخميس الماضي. ووقع االنفجار الذي يعتقد 
أن منّفذيه عناصر مسّلحة تنتمي لتنظيم القاعدة مساًء في منطقة صحراوية تبعد 260 كيلو 

متر شمال محطة بلحاف، ولم يوقع االنفجار أية ضحايا.
وكانت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أعلنت أنها استأنفت أنشطتها االعتيادية بدءًا 
من يوم السبت »21 أبريل« بعد استكمال أعمال الصيانة الدورية لمحطة إسالة الغاز في بلحاف 

يوم 20 أبريل وذلك قبل الموعد المحدد ب� 9 أيام.
وقرّرت تقديم موعد الصيانة الدورية نتيجًة لإلعتداء التخريبي الذي تعرّض له أنبوب الغاز 

في الثالثين من شهر مارس المنصرم. 
واضّطرت الشركة إلى إلغاء 6 شحنات تصديرية من الغاز الطبيعي المسال نتيجًة لإلعتداء. 

وسيتم تحميل كل الشحنات المقرّرة لشهر مايو في مواعيدها المحددة.
وقال المدير العام للشركة فرانسوا رافان إن الشركة »ستعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي 
المسال حتى تتمّكن من إعادة تسليم أكبر قدر ممكن من الشحنات الملغاة قبل نهاية هذا العام«.
وأضاف: »نحن على ثقة من التعزيز الفوري لمراقبة وحماية أنبوب الغاز حيث يتم حاليًا إعادة 

االنتشار األمني«.
وتعرّض أنبوب الغاز الرئيسي »طوله 320 كيلو متر« الذي يربط بين القطاع 18 ومحطة 
التسييل في بلحاف، إلى انفجار مساء يوم 30 مارس 2012 في منطقة صحراوية وعلى بعد 40 
كيلو متر شمال محطة تسييل الغاز في بلحاف. ولم يتسبّب االنفجار الذي تبنّاه تنظيم القاعدة 

في وقوع ضحايا.
وقد توّقفت العملية اإلنتاجية جرّاء الحادث غير أن الخسارة الناتجة عن توقف اإلنتاج من المتوّقع 
أن تكون محدودة في أربع شحنات تصديرية حيث كان من المقرّر توقيف المحطة في 15 أبريل 

لتنفيذ أعمال صيانة سنوية للمحطة.
وكان أنبوب الغاز الرئيسي تعرّض في 15 أكتوبر 2011 لعملية تخريبية أدت إلى تفجيره في 
منطقة صحراوية وعلى بعد 75 كيلو متر شمال محطة تسييل الغاز في بلحاف. ولم يتسبّب 
االنفجار حينها في وقوع ضحايا. وقد توقفت العملية اإلنتاجية جرّاء الحادث غير أن الخسارة 
الناتجة عن توقف اإلنتاج كانت محدودة ألنه كان من المقرر إيقاف المحطة في 23 أكتوبر 
لتنفيذ أعمال الصيانة السنوية للمحطة، حيث تم تحميل شحنة من الغاز من ميناء بلحاف على 
متن الناقلة »سيري بلحاف« والتي توجّهت إلى الهند وذلك بعد 24 ساعة من تعرّض األنبوب 

للهجوم بالعبوات الناسفة.

»الميثاق«- خاص :

أّكد تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة، المكّلفة بدراسة الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2012م، تعمّد وزارة المالية تقليص استخدامات 
»نفقات« الوزارات والمؤسّسات التي يديرها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب أخرى مقابل زيادة استخدامات الوزارات والمؤسّسات التي يديرها 
اإلصالح، في مسعى إلفشال عمل وزارات المؤتمر، فضاًل عن العشوائية في تقدير احتياجات الوزارات الخدمية من قبل وزير المالية صخر الوجيه، 

مما سيؤدّي إلى إعاقة عمل تلك الوزارات في تقديم خدماتها للمواطنين وتنفيذ مشاريعها التنموية.


