
حصلت »الميثاق« على مذكرة صادرة 
عن أحد وزراء حكومة )الوفاق الوطني( 
المحسوب على حصة أحزاب »اللقاء 
المشترك« تكشف حجم العبث 
والفساد المستشري في أروقة 
بعض الوزارات الخدمية وفي 
ظل فشل القائمين عليها 
في التصدي لمسئولياتهم 
مهم  بمها م  ل���ق���ي���ا ا و
جات  حتيا ا تلبية  ف��ي 

المواطنين.
وف�����ي ال���م���ذك���رة 
الصادرة من مكتب 
وزي�����ر ال��ك��ه��رب��اء 
صالح سميع بتاريخ 
2012م   /5 /25
قيع  بتو يلة  لمذ ا و
الوزير صالح سميع 
ي��وج��ه ال��وزي��ر كل 
من مدير عام وحدة 
المشاريع بالوزارة 
وم���دراء المشاريع 
التابعة ل��ل��وزارة ، 
بتوفير مبلغ 60.000 
ري���ال »ش��ه��ري��ا« عن 
كل مشروع لمواجهة 
لقرطاسية  ا مشتريات 
والمتابعة بمكتب الوزير 

»كما جاء في المذكرة«.
وبحسب مصدر »حكومي« 
فإن المشاريع التابعة لوزارة 
خمسين  ع��ن  تزيد  ء  لكهربا ا
مشروعًا .. ما يعني أن الوزير وجه 
بصرف مبلغ ثالثة ماليين ريال شهريا 

)كحد أدنى( مقابل قرطاسية ومتابعة 
لمكتبه )خارج الموازنة المعتمدة للوزارة 

لمواجهة هذه البنود(.
وع����دا ع���ن ك���ون ه��ذا 
التوجيه مخالف للقانون 
واس��ت��غ��الل م��ن ال��وزي��ر 
الكسب  بهدف  لسلطاته 
غ��ي��ر ال��م��ش��روع .. فإنه 
يكشف حجم العبث اإلداري 
وال��م��ال��ي 

الذي يمارسه وزير الكهرباء الذي فشل 
منذ تعيينه في إعادة التيار الكهربائي 
محافظات  وك���ل  ء  للعاصمة ص��ن��ع��ا
الجمهورية ، وف��ي وقت 
ت��ع��ان��ي ف��ي��ه ال��ي��م��ن من 
أزم��ة اقتصادية طاحنه 
وارتفاع في معدالت الفقر 
والبطالة ، وفي ظل نداءات 
»ه��ي األول��ى من نوعها« 
من سياسيين وإعالميين 
»عرب« وأنباء عن حمالت 
دول  ت��زم��ع  شعبية 
ع��رب��ي��ة »ش��ق��ي��ق��ه« 
ب  با لفتح  شينها  تد
التبرع للشعب اليمني 
ب��ه��دف مواجهة هذه 
األزم����ة االق��ت��ص��ادي��ة 
الطاحنة وتوفير الغذاء 
ومواجهة خطر المجاعة 
ال��ذي يتهدد ما نسبته 
لمواطنين  ا م��ن   %60
»بحسب إحصاءات دولية 

منشورة« .
ج��دي��ر ذك���ره أن صالح 
سميع »وزي��ر الكهرباء« 
أقيل من وزارة المغتربين 
في حكومة سابقة بسبب 
تورطه في قضايا فساد قبل 
أن يعود للحكومة الحالية 
محسوبا على حصة أحزاب 
المشترك في حكومة )الوفاق 
الوطني( التي شكلت بناء على 
مقررات المبادرة الخليجية 

واليتها التنفيذية.

االثنين : 25 / 6 / 2012م 
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العدد: )1616(

7
أبــراج

 املالية: الكل يشتغلون ضدك 
وإذا استمررت بتهورك فستجد 

»اللقية سود«..

 النفط: أبواب النجاح واسعة 
أم��ام��ك.. ما عليك إاّل تنسيق 

جهودك مع اآلخرين.

 الدفاع: الوقت ليس مناسبًا 
لك لتلبية الدعوات االجتماعية.. 
القاعدة تهابك فاحذر عيونها 
وآذان��ه��ا فهم أخطر عليك من 
ج��س��ده��ا ال��م��ل��ف��وف ب��ال��ح��زام 

الناسف..

 التعليم الفني: تنتظرك 
احتجاجات واض��راب��ات كثيرة 
تكشف »المخبأ« بإمكانك تدارك 

الوضع..

 القانونية: دع القرارات 
التي تسبب لك الصداع وتأكد 
أن��ك ستحصد ثمار ما ت��زرع.. 

الغضب سيؤثر على صحتك.

 الكهرباء: حظك تعيس 
ومنصبك دب��ور.. لعنات الناس 
لك  ودعواتهم عليك ستقرح 

»فيوز«!

 التعليم العالي: ستواجهك 
صعوبات مالية لها تأثير على 
عملك.. اق��دم على م��ا تنوي 
االقدام عليه، فالنتائج ستكون 

مبهرة..

 النقل: مشكلتك إنك شايف 
نفسك.. جرب النجاح على الواقع 
لك  يصفق  م��ن  ستجد  حينها 

كثيرًا..

 االتصاالت: طاوع نفسك 
ال��ل��وَّام��ة.. ونشِّط اتصاالتك 
المثمرة واعلم أن التاريخ ال يكرر 

نفسه دائمًا!

 الصناعة والتجارة: المسئول 
مُ��ن��تَ��ج ل��ه ت��اري��خ صالحية.. 
د  لجا ا لعمل  با نفسك  فسوِّق 
قبل انتهاء الصالحية فمختبر 

المواطنين ال يخطئ الفحص!

 االسماك: ال تندم على ما 
مضى من نهب لثروتنا البحرية 
تدارك الباقي فاالسماك تنتظر 
مبادرتك النقاذها من حمران 

العيون!!

 العمل: ال تكثر من تفريخ 
الجمعيات ومكاتب البحث عن 
عمل حتى ال تكون شريكًا في 
النصب على المواطنين العاطلين 

والفقراء.

حكومة »فاشلة« وبرلمان »عاجز«!!
> »من يهن يسهل الهوان عليه« 
هذا هو واقع البرلمان اليمني أمام 

حكومة باسندوة..
أيُّ برلمان هذا الذي يرفع جلساته 
احتجاجًا على رفض الحكومة الحضور 
إلى تحت قبته بناًء على طلب منه 
وشرعية  ئفة  زا بعنجهية  ممهور 
مشكوك فيها من أعضائه أنفسهم!!

لو كان برلماننا »مشحوطًا« كما 
أرادهُ الشعب فبإمكانه إجبار الحكومة 
على ال��ح��ض��ور ول��ي��س م��دارات��ه��ا 

ب�»الشيالن«..!!
الحضور  الحكومة على  موافقة 
اليوم ليس للرد على البرلمان وإنما 
لتبييض وجهه أمام العامة.. فقد ساح 

ماؤه!!
فلو سأل البرلمانيون أنفسهم: ما 

الذي فعلته الحكومة للشعب حتى تثق 
بنفسها وترفض الحضور إلينا؟!

ما هي حصانتها على الواقع أو في الورق حتى تعاملنا بهذه 
الطريقة المهينة؟!

حينها سيدركون أن نزع الثقة واجب بحق حكومة فاشلة 
ومرتبكة وضعيفة بشهادة الواقع والشعب ورعاة المبادرة وكل 

الخبراء بمختلف تخصصاتهم وتوجهاتهم!!
حكومة لم تطبِّع أوضاعًا ولم تواجه مجرمًا وال إرهابيًا ولم 

تمنع القتل في كل المناطق..
حكومة لم توحد جيشًا وال أمنًا 
ولم تفك عنهم حصارًا ولم تُعِد 

لهم هيبة..
حكومة لم توفر لقمة عيش 
أو جرعة دواء لماليين الفقراء 

والمرضى..
حكومة لم تؤمن الغذاء لما 
يقرب من مليون طفل مهددين 

بالموت..
حكومة لم ترحم أبناء المناطق 
الحارة من شدة القيض وانقطاع 

الكهرباء..
حكومة لم توفر للشعب ماًء أو 
كهرباء أو غذاًء أو دواًء ولم توفر 
لهم أمنًا وال سالمًا وال استقرارًا!!
هذه حكومة بحاجة إلى ألف 
ثورة وثورة شعبية سلمية وغير 

سلمية إلزاحتها عن كواهل شعب مطحون على آخره..
هَزُل أمرُك أيها البرلمان »العاجز« عندما تمرمط بهيبتك 

حكومة هذا هو انجازها وواقعها!!

باسندوة لم يأذن للسفير األمريكي بزيارة أبين!!

> عندما تكون الحكومة »هزيلة« و»فاشلة« في 
مهامها يظهر دور السفراء واضحًا ومزعجًا وسافرًا 
على السطح بل ويقترب هذا ال��دور كثيرًا من 

مشاعر الشعب ويالمس عواطفهم!!
وعلى سبيل المثال ها هو السفير األمريكي 
يزور أبين أواخر األسبوع الماضي ويتحدث مع 
أبنائها ويشيد بمواقفهم البطولية وتحملهم 

للمعاناة التي حلت بهم..
ه��ذه ال��زي��ارة التي ق��ام بها السفير جيرالد 
فيرستاين كان يفترض أن يقوم بها الحاج باسندوة 

رئيس حكومة الوفاق!!

فأبناء أبين بحاجة ملحة لزيارتهم من قبله 
لتخفيف وطأة الكارثة على قلوبهم وعقولهم..!!

نحن ال نريد من باسندوة أن يظهر علينا بقوله: أنا 
لم أأذن للسفير األمريكي بزيارة أبين وقد زارها 
دون علمي.. كما قال لنا سابقًا إنه لم يأذن للطائرات 

األمريكية بدون طيار أن تقصف في أبين!!
ما نريده من الباسندوة أن يقوم ب��دوره وأال 
تكون وطنيته مجرد بكاء وعويل »وسفاهة« على 

اآلخرين!!
فلو كانت حكومته »ناجحة« لما ق��ام هؤالء 

بدورها وتجاوزوها إلى أبين!!

أكثر من )100( مؤتمري تم إقصاؤهم من 
مناصبهم بقرارات وزير المالية

> الى جانب ما يقوم به وزير 
المالية صخر الوجيه من اعتساف 
لفته  مخا و م��ة  ل��ع��ا ا ظيفة  للو
للقوانين وإجراءات التعيين اليزال 
ته  قا حما مستنقع  في  يغوص 
بالوظيفة  ويتعبث  السياسية، 

كيفما  لعامة  ا
ي����ش����اء ه��و 
وم��ن يحركه 

بالريمونت.
وإض�����اف�����ة 
ال��ى غرقه في 
لي  لما ا د  لفسا ا
وف���ض���ائ���ح���ه 
اإلدارية والمالية 
ي��واص��ل ال��وزي��ر 
ص��خ��ر م��م��ارس��ة 
ال��م��ح��س��وب��ي��ة 
وإقصاء الموظفين 
بشكل سافر، فقد 
ك��ش��ف��ت وث��ائ��ق 
مؤكدة أن��ه أقصى 

خالل األشهر الماضية أكثر من )100( موظف من 
مناصب مختلفة في عدد من المحافظات تتقدمها 
محافظة تعز بعدد )38( موظفًا تم اقصاؤهم من 

31( من محافظة إب،  مناصبهم و)
و)9( من محافظة ذمار الى آخره من 
المحافظات التي طالها حقد الوزير 
صخر وقراراته التي طبخت في مقرات 
»االص��الح« و»خرابة« الشيخ وحوش 
»الفرقة« في خطوة مدروسة الجتثاث 
المؤتمر الشعبي العام..
وس����ب����ق وأن 
م��ص��ادر  كشفت 
إع���الم���ي���ة ع��ن 
تجاوزات قانونية 
ي��رت��ك��ب��ه��ا وزي���ر 
المالية ب��إص��داره 
تعيينات في مواقع 
إداري��ة مهمة خارج 
س���ج���الت ال���ق���وى 
ال��ع��ام��ل��ة ت��ن��ف��ي��ذًا 
ل��ت��ع��ه��دات��ه لحميد 
ت  بتغييرا ألح��م��ر  ا
ج���ذري���ة ف���ي وزارة 
المالية ومكاتبها في 

المحافظات.
وكان  مصدر رئاسي اتهم مطلع الشهر الجاري 
صخر الوجيه بأنه متمرد على القرارات والقانون 

ويتخذ إجراءات غير قانونية..

عدن تتظاهر ضد »الوضع اليوم 
أفضل من السابق مليون مرة«

> لم يعد محمد سالم باسندوة يدري عن 
أي موضوع يتحدث دون أن يجرح قيادات 
المشترك أو المشائخ والعسكر المتقطعين.
هو بالفعل ال يشجع برشلونة أو ريال 
مدريد واهتمامه بالدولة المدنية الحديثة 
وأن يسود النظام والقانون على الجميع 
واضح من خالل خطاباته الرافضة لهيمنة 
المشائخ وهذا ما يريده الشعب، لكن حميد 
وخبرته ي��رون أن كالم رئيس حكومة 
الوفاق الوطني غير عقالني وعليه أن 
يجسد حالة الوفاق الوطني في خطاباته 
وعليه أن يراعي أيضًا فارق التوقيت بين 

دولة الحصبة ومذبح ومعلم ساعة بيج بن 
في محافظة عدن.

بعقالنية مفرطة أكد باسندوة في مؤتمر 
نسوي عقد بعدن أن »وضع المرأة في عدن 
اليوم صار أفضل من الماضي بمليون 

مرة«.
نساء عدن فقدن عقولهن بعد سماعه 
وب��اش��رن في مهاجمته وتحول مؤتمر 
مشاركة المرأة في بناء الدولة المدنية 
الحديثة الى حالة غضب ومسيرة احتجاج 
ضد المغالطات التي يروج لها المشترك 

وحكومة الوفاق التابعة له.

> وزي��ر الداخلية التابع للمشترك 
عبدالقادر قحطان منذ توليه المنصب وهو 

يعمل في ظل صمت أمني مريب ال يستحق 
الشكر عليه وإنما المحاسبة والمساءلة عن 

سبب صمته إزاء ما يحدث في أمانة العاصمة من 
انفالت أمني ال مبرر له ويؤدي يوميًا إلى زيادة 
تحرك المسلحين لتنفيذ اعتداءات على منشآت 
عامة وخاصة، حيث تزايدت في األيام االخيرة 
عمليات السطو المسلح بينما جنود االمن آخر من 

يعلم وآخر من يحضر.
نطالب الوزير قحطان 
قلياًل  ي��ش��ت��ح��ط  ن  أ
ويخرج العاصمة من 
حالة االنفالت األمني، 
ألنه المسؤول األول 
أرواح  ع��ن حماية 
ال��م��واط��ن��ي��ن في 
أم��ان��ة العاصمة 

وبقية محافظات 
الجمهورية.

فلتة 
قحطان

فيما اليمن غارقة في الظالم.. 

وزير الكهرباء يصرف 3 ماليين شهريًا بدل قرطاسية لمكتبه


