
ك���ش���ف���ت وث���ائ���ق   
رسمية أن وزي��ر 
علي  لمحلية  ا ة  ر ا د إل ا
محمد اليزيدي قد أقصى 
مدير عام مديرية خيران 
حجة  فظة  بمحا ق  لمحر ا
عن منصبه وعين بداًل عنه 
الناصري  الحزب  سكرتير 
في المحافظة رياض حسين 
قايد العليي رغم أنه خريج 

جغرافيا وغير موظف.
وأك���دت ال��وث��ائ��ق أن قطاع 
الرقابة رفع إلى الوزير بمذكرة 
توضح أن التعيين مخالف للقانون 
وأن المدير الجديد غير موظف ولم 

يستوف الشروط القانونية.
إاّل أن الوزير وجه وكيل قطاع 
الرقابة بايجاد حل للموضوع 
ال��س��اب��ق والبحث عن مديرية شاغرة للمدير 

في أية محافظة.. وبعد البحث رفع الوكيل عمر العكبري 
إلى الوزير علي اليزيدي بأن منصب مدير مديرية الوازعية 
محافظة تعز شاغر وقد تم تكليف صادق الدميني مديرًا 

ية  ير للمد
حسب توجيهاتكم.

ولفتت الوثائق إلى أنه عندما توجه صادق الدميني 
لممارسة عمله في مديرية الوازعية فوجئ بتعيين 
الوزير اليزيدي لشخص آخر من حزبه وهو محمد علي 

محمد الضبع مديرًا للمديرية 
حسب طلب األم��ي��ن العام 
للتنظيم الوحدوي الناصري 
النائب سلطان العتواني مع 
العلم أن محمد الضبع خريج 
ري��اض��ي��ات وال ي��وج��د في 
السجل الوظيفي للدولة 
وال تنطبق عليه الشروط 
القانونية وفقًا لمذكرة 
قطاع الرقابة في الوزارة.

التي نضعها  لوثائق  ا
بين أيديكم تكشف مدى 
ترتكب  التي  الجرائم 
العامة  الوظيفة  بحق 
لصالح األحزاب، ومدى 
صب  لمنا با عب  لتال ا
واخضاع ذلك للوالءات 
ال��ح��زب��ي��ة ك��م��ا تنذر 
الوثائق بكارثة حقيقية في الوظيفة العامة 
وانتشار ظاهرة المخالفات القانونية التي يرتكبها وزراء 
المشترك انتقامًا من المؤتمر الشعبي العام واجتثاثًا 

لكوادره وقياداته من مؤسسات الدولة.
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أبــراج

 اإلعالم: العمل بصمت خير 
من الكالم بال عمل.. تتصرف 
بما يجرح كل المشاعر.. ال تبحث 
عن المستحيل.. األمور مواتية 
للمزيد من األخطاء.. خفف من 

حركة رأسك عند الكالم.
الخدمة: تذبذبك يكثر   
حولك التكهنات.. تجنب الرياء 
والمراء وامتنع عن أكل الفواكه 

بدون غسل..
 املياه: ال تفرط في التفكير.. 
ق���اوم ك��ل م��ن ي��ح��اول شفط 
األح��واض الجوفية.. وال تحشر 
السياسة في كل شيء حتى في 

السدود.
 االسماك: ال تقترب من 
»القرش« فهو مزعج في البحر 
والبر.. ضغوط وهواجس العمل 

تدفعك نحو التميز.
 التخطيط: كن رزينًا وال 
تجعل األرق��ام الكبيرة للمنح 
والهبات تأكل عقلك وتلخبط 
إلى  الوطن بحاجة  تفكيرك.. 

تضحيات فاحسم أمرك.
 الدفاع: األج���واء كلها في 
صالحك ولكنك ال تجيد التصرف 
معها.. تنجح ف��ي ش��يء كبير 
وتفشل في أشياء بسيطة.. أعد 

النظر في مرافقيك.
 الداخلية: أفكارك متميزة 
ولكنك تشغل نفسك بسفاسف 
األم��ور.. عدوك صديقك فاحذر 

عند اتخاذ القرار.
 التعليم الفني: أنت ممن 
ال يقبلون النصح أو المشورة 
وثقتك بنفسك مهزوزة ولهذا 

تكثر االنتقادات على أدائك.
 الثقافة: غيِّر نمط تفكيرك 
ح��ت��ى ال ت��ص��دم��ك الحقائق 
مستقباًل وافسح المجال للتأمل.

 االت���ص���االت: ب��رج��ك 
مشوش.. اق��رأ كل ورق��ة تقوم 
بالتوقيع عليها.. ومعنا اتصالك 

أسهل!
 التجارة: أس��ع��ار السوق 
بلغت ح��دًا مخيفًا وال ع��ذر لك 
للتقاعس إزاء ذلك.. هناك من 
ي��ري��د مساندتك ف��ال تتسرع 

بالرفض.
 الكهرباء: ك��ل الكواكب 
مستاءة منك وقد تركت الظالم 
يلف قلبك وعقلك.. وه��ا أنت 
تعشو في التفاصيل وتغوص 

في الوحل.

الخزينة ليست غنيمة حرب يا باسندوة 
أبدت مصادر سياسية استغرابها من قيام  

رئيس حكومة )الوفاق الوطني( بتوظيف 
موقعه بالحكومة »التوافقية« للترويج ألنشطة 
حزبية والدعم الذي يقدمه لتلك األنشطة من 
خزينة الدولة وذلك تعليقا على مشاركته االربعاء 
الماضي في حفل افتتاح جامعة القرآن الكريم 

التابعة للتجمع اليمني لإلصالح.
وقالت تلك المصادر: انه من المستغرب أن 
يتناسى رئيس حكومة )الوفاق الوطني( الدور 
المفترض به تأديته بحكم ظروف وحيثيات توليه 
لموقعه في هذه الفترة االنتقالية والحساسة 
من تاريخ البلد ، ليتحول إلى مجرد موظف في 
أحد األحزاب التي تصر على إقحامه المتكرر في 
أنشطة وفعاليات لجمعيات خيرية تارة وتجارية 
ومشاريع استثمارية خاصة بها وبما يعكس 
خضوعه التام المالءاتها ورغباتها خارج متطلبات 

الوفاق الوطني.
ودعت المصادر رئيس حكومة )الوفاق الوطني( 
إلى اعتماد مبدأ الشفافية في صرف هباته من 
)الخزينة العامة( وعدم التعامل مع المال العام 
والوظيفة العامة ومؤسسات الدولة باعتبارها 
»غنيمة حرب« ، وأضافت : أنه من غير المنطقي 
أن يتكرر توجيه رئيس الحكومة بصرف عشرات 
الماليين من الرياالت لصالح أنشطة وفعاليات 

ومشاريع خاصة بحزب اإلصالح في الوقت الذي 
هناك من مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية 
والجامعات الحكومية ما هي أولى وأحق برعاية 
باسندوة ودعمه وذكرته بالمثل الشعبي )يا 
متبرع بالمرق أهل بيتك أحق( ، وتساءلت عن 
مسوغات هذا العبث المالي بينما البلد يعاني 
من أزمة اقتصادية طاحنة دفعت ببعض الدول 
الشقيقة والصديقة اإلعالن عن فتح باب التبرع 
لليمن وإنقاذه من خطر المجاعة التي تتهدد 

سكانه .
وتمنت المصادر على رئيس ال��وزراء توفير 
عبارات الغزل واإلعجاب واالحتفاظ بذكرياته مع 
حزب اإلصالح لتدوينها في مذكراته الشخصية 
بعد خروجه على التقاعد ، وادخار وقته وجهده في 
هذه الفترة إلنجاز المهام المطلوبة منه وتنفيذ 
مصفوفة المهام الموكلة لحكومة الوفاق في هذه 
الفترة ووفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية »المزمنة« . 
وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة حضر 
بصنعاء حفل افتتاح جامعة العلوم اإلسالمية 
وتخرج دفعتي )اليمن أغلى( من طالب وطالبات 
الكلية العليا )والمملوكة لقيادات عليا في تجمع 
اإلص��الح( ، وأعلن عن تبرع الدولة بمبلغ 20 

مليون ريال لصالح الجامعة.

أوقفوا فساد الوزير الفاشل سميع!!
حل    « على  ف  تتصر مة  لحكو ا صبحت  أ

شعرها« وكأن البالد ملك »أبوها« أو ال يوجد 
من يردعها ويقول لها: كفى عبثًا بالمال العام.. كفى 

استهتارًا وانتقامًا .. كفى فشاًل!!
دعونا نستعرض وثائق تؤكد عبثية وفساد أحد 
وزراء حكومة باسندوة الفاشلة جدًا.. فهذا وزير 
الكهرباء والطاقة الدكتور الذي ال يفقه عن عمله 
شيئًا والمتحدث عن الفساد »بسوقية« بالغة في 
االنحدار األخالقي.. الوزير سميع يصدر قرارات 
تعاقدية في وزارته تتنافى مع توجيه الحكومة 
الملزم للوزراء بمنع أي تعاقدات جديدة ومعالجة 

وتثبيت المتعاقدين السابقين.
 نضع أمامكم قرارات الوزير سميع بعد صدور 
قرار منه وتعميم موجه لمدير عام المؤسسة خالد 
راشد في تاريخ 2-2-2012 باآلتي » يمنع منعًا باتًا 
التوظيف باألجر اليومي أو الموسمي أو الرسمي وفقا 

لقرار مجلس الوزراء رقم 30لسنة 2012«.
لكن الوزير سميع سرعان ما انقلب على تلك 
القرارات وأصدر موافقته وتوجيهاته لتوظيف المئات 
في أمانة العاصمة وعمران وعدن ومأرب بنظام 
التعاقد بعضهم يحملون مؤهل«يقرأ ويكتب« 
وآخرون الشهادة االبتدائية العامة ومنهم من يحمل 

الثانوية العامة والبكالوريوس.
ولعل الغريب في تلك القرارات أن الراتب الذي 
اعتمده سميع لمن يحمل مؤهل »يقرأ ويكتب« 
أعلى من راتب الحامل لمؤهل البكالوريوس.. وعلى 

سبيل المثال:
-تعيين نبيل أحمد عبدالرحمن محمد.. يحمل 
مؤهل »ثانوية عامة« في منطقة عدن براتب 

36800 ريال.
- تعيين قائد هزاع سالم عبود يحمل مؤهل 
»بكالوريوس كهرباء« بوظيفة مهندس لدى 

المنطقة الرابعة بكهرباء األمانة 
براتب 41067 ريااًل.

- تعيين محمد تاج لطف العماري 
يحمل مؤهل »يقرأ ويكتب« بوظيفة 
فني لدى المنطقة الثانية بكهرباء 

األمانة براتب 41390 ريااًل.
-تعيين علي أحمد المشرقي يحمل 
مؤهل »إعدادية عامة« بمنطقة عمران 

ريااًل.ب��رات��ب 43287 
- تعيين محمد 
حسين الشوتري 
ي��ح��م��ل مؤهل 
»اب���ت���دائ���ي���ة 
عامة« بوظيفة 
ق��ارئ ع��دادات 
ب���ك���ه���رب���اء 
األمانة براتب 

27 ألفًا.
-ت��ع��ي��ي��ن 
علي محسن 
ص������ال������ح 
ال��ق��م��ل��ي 
ي���ح���م���ل 
م����ؤه����ل 
ث���ان���وي���ة 

ع��ام��ة ف��ي كهرباء ع��م��ران براتب 
46858 ريااًل.

أخيرًا: هل هذا هو الحكم الرشيد.. 
وهل هذه هي المسؤولية الوطنية 
التي أدوشنا بها الوزير سميع.. أم انه 
الفشل الذريع والمحسوبية والنهب 

المنظم؟!

كمَّل 
أبو الليم!!

ف��ي ال��وق��ت ال���ذي يمارس   
وزراء المشترك كل أساليب 
االج��ت��ث��اث واالق��ص��اء للموظفين 
المؤتمريين والذين وصل أعدادهم 
المئات من القيادات المؤهلة والكفوءة 
في الوزارات »المشتركية« وخصوصًا 
مجلس  يعقد   - لتربية  وا لية  لما ا
باسندوة اجتماعه االسبوع الماضي 
لمناقشة مشروع الالئحة التنفيذية 
لقانون التدوير الوظيفي، جميعنا 
يدرك تمامًا أن مناقشة الحكومة لهذا 
القانون »المنتظر« يأتي لذر الرماد 
في العيون وإسكات االص��وات التي 
ب��دأت تعلو احتجاجًا على المذبحة 
التي يمارسها وزراء المشترك ضد 
الموظفين المؤتمريين ظلمًا وعدوانًا 

وانتقامًا وثأرًا سياسيًا دنيئًا!!
نحن لسنا ض��د م��ش��روع قانون 
التدوير الوظيفي ولكننا ضد مناقشته 
في الوقت ال��ذي تصدر الحكومة 
قرارات تعسفية اقصائية دون انتظار 
القانون الذي لن يصل الى الواقع اال 
وقد )كمِّل أبو الليم(.. وصحيح اللي 

اختشوا ماتوا!!

المدير
 ابن الوزير!!

أصدر وزير المالية صخر الوجيه   
قرارًا إداريًا قضى بتعيين نجله 
مديرًا في أحد أهم الوحدات التنفيذية 
في مصلحة الضرائب التابعة إداريًا 

لوزارة المالية.
وبحسب مصدر في وزارة المالية 
فإن الوزير قد عين نجله أحمد 
صخر الوجيه مديرًا في الوحدة 
التنفيذية إلدارة كبار الموظفين 
في المصلحة.. وه��ي اإلدارة 
تحصيل  بعة  بمتا لمعنية  ا
ال��ض��رائ��ب م��ن ك��ب��ار التجار 

والشركات التجارية..

بن طالب.. غائب
> السوق اليمنية سوداء مترهلة ومتخمة بالمواد 
الغذائية الفاسدة ومنتهية الصالحية تباع جهارًا نهارًا 
وبأغلى األسعار بدون تخفيض باستثناء أنها تقلل من 
عمر المواطن البسيط وتقربه كل يوم أكثر من عزرائيل 

وتبعده عن وزير التجارة والصناعة.
بالمناسبة هل سمع أحدكم عن سعد الدين بن طالب 
أين اختفى؟ وهل يدري أن المستهلك اليمني أصبح 
مستهلكًا بسبب الغياب التام لإلجراءات الرقابية لوزارة 

التجارة.
 على بن طالب أن يخرج من مخبئه ومن اللعبة نفسها، 
فليس من الضروري أن يستخدم أصحاب المشاريع 
الجشعة كل األزمة لصالحهم ويستغلونها أبشع استغالل 
الى آخر حد في السوق والشارع والبيت والوزارة وحليب 

االطفال.

في رمضان..

أنتم على موعد مع ضخ 
النفط عبر األنبوب!!

وزي������ر ال��ن��ف��ط   
والمعادن هشام 
ش���رف أك���د أن ال��دول��ة 
ستضرب بيد من حديد كل 
من تسول له نفسه- سواًء 
أفراد أو جماعات- االضرار 
اليمني  الشعب  بمقدرات 

تحت أي مبرر كان..
ج��اء ه��ذا الكالم الحماسي 
قيادة  لقائه  ث��ن��اء  أ للوزير 
شركة صافر لمناقشة حال 
أن��ب��وب النفط م���أرب- رأس 

عيسى الذي يعاني من تخريب 
متواصل منذ فبراير 2011م 
وال��ذي يجرى حاليًا إصالحه 
ليعاود ضخ النفط قبل رمضان 

حسب الوزير هشام..
كالم الوزير طيب جدًا وكنا 
نتمنى أن نسمعه من وزير 
الداخلية أو الدفاع اللذين 
يمتلكان »ي���د ال��ض��رب« 
ول��ي��س م��ن وزي��رن��ا ال��ذي 
ال يمتلك س��وى »ج��دول 

الضرب«!!

تنفيذًا لتوجيهات العتواني
وزير اإلدارة المحلية يقصي مديري خيران المحرق بحجة 

والوازعية بتعز ويعين ناصريين غير موظفين


