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اإلعالم: البعض في رمضان 
ليس له من صيامه إال الجوع 
والعطش.. فال تكثر من الكالم 

وال تطمئن للسانك
األوق���اف: أوق���ف نفسك 
في هذا الشهر المبارك لفعل 
الطاعات وال تشغل بالزكاة التي 

تذهب للقائمين عليها..
الثقافة: استغل رمضان 
ف��ي زي���ارة األم��اك��ن الروحية 
فالوقت مناسب لتعتكف في 
أح��د ج��وام��ع زب��ي��د المهددة 

بالشطب
االتصاالت: راجع واقعك 
وحافظ على واقعيتك واحذر 
الموظفين  وقيعتك.. بعض 

يستغلون الشهر للدعاء عليك
التجارة: ح��رك السواق 
وأن���زل ال��ى األس����واق فحال 

المواطن قد ضاق
الصحة: صوموا تصحوا 
- ما عليك إال االلتزام بروشتة 

رمضان وقراءة القرآن
الرتبية: ابتعد عن كل ما 
يعرض صومك للخطر واجعل 
م��ن رم��ض��ان م��رب��ي��ًا للنفس 
ومهذبًا لها وال تنشغل كثيرًا 

»بهمي همك«
األس��م��اك: أن��ت تحرُث 
في بحر واألم��واج »المتنفذة« 
ت��ت��ق��رص��ن ل��ح��ص��ادك وم��ن 
الطبيعي تراجع إنتاجك وضياع 
جهودك إذا لم يقف الجميع إلى 

جانبك..
ال��ق��ان��ون��ي��ة: ال تجعل 
الماضي يؤثر على حاضرك 
ويفسد مستقبلك .. بإمكانك 
الذهاب إلى أداء العمرة فنفسك 

بحاجة إلى تهذيب..
الخدمة: ال��ت��زم ب��ال��دوام 
وأكثر من المشي في رمضان 
وثابر من أجل الرحمة والغفران

العدل: ال تبخل على صحتك 
الجسدية والنفسية بما يعود 
عليها وعلى اآلخرين بالنفع 
اجعل رمضانك ه��ذا كفارة 

لرمضانات سابقة
الحقوق: رمضان م��واتٍ 
لك إلع��ادة عالقتك بالمطبخ 
واس���ت���ع���ادة ال��ه��رم��ون��ات 

المفقودة..

برافووو.. حكومة الوفاق
حسنًا فعلت حكومة الوفاق عندما ألزمت   

جميع الوزراء بعدم توظيف أقاربهم حتى 
الدرجة الثالثة.. فاالعتراف بالمخالفات واألخطاء 
والعدول عنها خير من االستمرار فيها.. وهذا 
اإلجراء الحكومي يجعلنا نشعر في هذه الصفحة 

أننا نؤدي دورًا وطنيًا مهمًا ويدفعنا 
الى تكثيف الجهود 
ل��م��راق��ب��ة أداء 
ال����وزراء وكشف 
مخالفاتهم ونشر 
غسيلهم أواًل بأول 

وك��ل��ن��ا ث��ق��ة ب��أن 
الحكومة ستضطلع 
ستضع  و مها  بمها

حدًا ألي وزير يسعى 
لتشويه أدائها..

ومثلما قلنا أواًل إنه 
لشيء طيب أن حكومة 
باسندوة تكشف النقاب 
لتي  ا ت  لفا لمخا ا ع��ن 

يرتكبها وزراؤها.. وتؤكد 
أنها ستحاسب ولن تتهاون 
مع كل من يثبت قيامه 

بمخالفات م��ن ال���وزراء 
والمسؤولين..

ما نأمله من حكومة الوفاق 
-أي��ض��ًا- ف��ي اجتماعاتها 
القادمة أن تلزم وزراءه���ا 
بعدم التصريحات السياسية 

المستفزة وأن يلتزم كل واحد 
بعمله وبس!!

وأن تدرك بأن خطاب 
ال��رئ��ي��س ع��ب��درب��ه 

منصور هادي كان واضحًا عندما دعا الحكومة الى 
النأي بنفسها عن المكايدات السياسية والحزبية 
والتركيز على مهامها الحقيقية إلعادة التوازن 

االقتصادي والسياسي واألمني لحياة المواطن.
صدقوني لو أنَّ الحكومة 
اس��ت��رش��دت ب��اهلل والتفتت 
لمهامها المحددة في المبادرة 
الخليجية فإن غالبية عُقد 
األزمة في بالدنا ستحل.. 
بية  لمحسو ا ستنتهي  و
وال��وس��اط��ة وستتالشى 
لي  لما ا د  لفسا ا مظاهر 
واإلداري وسيزول شيء 
اسمه توظيف األق��ارب 
واإلح����الل والتوظيف 

بالبدل.
وس��ي��ل��زم الجميع 
الحكم  ي��ي��ر  ب��م��ع��ا
د  سيسو و شيد  لر ا
القانون وسيرتفع 
مستوى الشفافية 
وس���ت���ن���ت���ه���ي 
ال���م���خ���ال���ف���ات 
وس��ت��ض��ع ح���دًا 
ل����ل����ت����ي����ارات 
ال��س��ي��اس��ي��ة 
وال���ت���ج���اري���ة 
وال��ج��ن��راالت 
وال���م���ش���ائ���خ 
يتدخلون  لذين  ا

في مهامها أو يسيئون لها.
 وسينتهي كل هذا اللف والدوران الذي 

يمارسه الوزراء.

بسبب سياسة التجويع واالفقار..
موظفو رئاسة الوزراء يحتجزون باسندوة 

نفذ موظفو رئاسة الوزراء االسبوع الماضي  
وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاعهم 
الوظيفية وصرف مستحقاتهم بالتزامن مع انعقاد 

جلسة مجلس الوزراء االعتيادية اليوم الثالثاء.
وردد المحتجون شعارات منددة بسياسة التجويع 
واإلفقار التي تتبعها وزارة المالية بحق موظفي 
الرئاسة والتسويف والمماطلة التي واجههم بها وزير 
المالية صخر الوجيه والوعود الكاذبة التي أطلقها 
منذ أربعة أشهر باعتماد الكادر الوظيفي للموظفين 

بالرئاسة والتي لم تنفذ حتى اليوم .
وقد اشتبكت حراسات رئيس الوزراء محمد سالم 
باسندوة مع عدد من الموظفين المحتجين وحاول 
بعض المرافقين االعتداء على الموظفين الذين 
شكلوا حاجزا بشريا أمام سيارات رئيس الوزراء 
ووزيري المالية والخدمة ومنعوهم من الخروج ، 
واستخدم مرافقو باسندوة في اعتدائهم أعقاب 
البنادق والعصي الكهربائية إال أن تدخل وزير 
الداخلية حال دون انفجار الموقف وانسحاب حراسات 

باسندوة من الموقع .

هذا وقد رفع المحتجون وقفتهم بعد تعهدات 
قدمها وزيري الداخلية والمغتربين بمتابعة تنفيذ 
الكادر لدى وزارتي الخدمة والمالية وتحقيق كل 
المطالب القانونية للموظفين ، وكذا التزم رئيس 
الوزراء محمد سالم باسندوة بصرف إكرامية رمضان 
وبدل التغذية التي كانت تصرف بشكل دوري في 
األعوام الماضية ، مهددين بتصعيد تحركاتهم في 
األيام القادمة واالعتصام أمام البوابة وشل العمل 
في رئاسة الوزراء ما لم تنفذ مطالبهم المشروعة 

بموجب تلك االلتزامات.
ويطالب موظفي رئاسة الوزراء بإعادة اعتماد ما 
تم تنزيله من النفقات التشغيلية لموظفي رئاسة 
الوزراء من العام 2011م وتثبيت العالوات السنوية 
الموقفة من 2005م وتنفيذ التسويات الموقفة 
باالقدميه والمؤهالت الدراسية ، واعتماد التأمين 
الصحي للموظفين والمتعاقدين أسوة بموظفي 
وزارة المالية وتنفيذ الحافز أسوة بوزارتي المالية 
والخدمة وتثبيت المتعاقدين ومعالجة أوضاع 

المتعاقدين والمتوفيين.

وتستمر فضائح وفساد 
وزير المالية

كشفت وثائق تم تداولها في عدد من المواقع اإلخبارية  
عن عمليات فساد كبيرة رافقت عملية اختيار عدد من 
المختصين لشغل وظيفة »مستشار مالي« في عدد من سفارات 
اليمن بالخارج والتي تشرف على إجراءات تعيينهم وزارة المالية 
بينما ينحصر دور وزارتي الخارجية والتعليم العالي في اعتماد 
الكشوفات المرفوعة من قبل وزير المالية بأسماء المرشحين 

لشغل تلك الوظائف.
وتكشف تلك الوثائق عملية تالعب جرت في إج��راءات 
المفاضلة بين المتقدمين لشغل تلك الوظائف لصالح عدد 
من المتقدمين ، وهي اإلجراءات التي كان يجب أن تتم وفق 

شروط مرجعية تم تحديدها قبل المفاضلة وشكلت لجنة 
من قبل وزير المالية صخر الوجيه لتنفيذ تلك الشروط 

والتأكد من سالمة إجراءات المفاضلة بين المتقدمين .
إال أنه وبحسب مصادر في )وزارة المالية( فإن ضغوط 
كبيرة مارسها وزير المالية صخر الوجيه على اللجنة 
حالت دون اعتماد تلك الشروط المرجعية ومخالفتها 

بشكل كامل حيث تم تعديل نتائج االختبارات 
وتفصيلها على قائمة أسماء تم اختيارها سلفا 
لشغل الوظائف وكلفتت اإلج��راءات بإصدار 

قرارات التعيين دون فتح باب التظلم وكما 
تكشف الوثائق المنشورة .

وتضيف المصادر أن اللجنة قامت 
رات  االختبا ئج  بنتا لتالعب  با
التي تم إجراؤها والتغيير في 
نسب المفاضلة وبما يتالءم 
مع القائمة التي حددها وزير 
المالية خارج المنافسة ليتم 
إلغاء نتائج بعض االختبارات 
وإعطاء أخ��رى نسب مخالفة 

ل��إج��راءات المحددة وتعيين بعض المتقدمين 
لشغل وظيفة ملحق ثقافي مساعد) مدير مالي( 
رغم سقوطهم في عدد من المواد ومن بينها اللغة 
اإلنجليزية ، كما تم استثناء عدد آخر من شرط )إجادة 
اللغة اإلنجليزية( للمتقدمين في دول أجنبية رغم كونها 

ضمن الشروط المرجعية .
باإلضافة إل��ى إسقاط ع��دد من األس��م��اء ألصحاب 
الدرجات العليا في االختبارات بحجة تغيبهم في أحد 
المواد وبهدف تصعيد زمالئهم في المراتب الدنيا 
رغم تأكيدات المبعدين أنهم حضروا جميع االختبارات 

ووقعوا في الكشوفات الخاصة بالحضور ، في وقت 
جرى فيه تعيين شخص لم يتقدم أصال 
لالمتحانات ولم يرد اسمه في كشوفات 
ال��درج��ات الخاصة بالمفاضلة والتبرير 
لذلك بان المذكور قد تم إجراء االختبار له 
بصورة فردية بعد أربعة أيام من إغالق باب 

االمتحانات .
المصادر أكدت قيام قيادة الوزارة 
بتهديد المتقدمين الحاصلين على 
المراتب األول��ى في المفاضلة باتخاذ 
إج����راءات عقابية بحقهم بعد 
إفصاحهم ع��ن رغبتهم في 
تصعيد الموضوع والكشف عن 
التالعب في إجراءات المفاضلة 
وتنفيذ سلسلة من االحتجاجات 
للمطالبة بالتحقيق في القضية 
ورفع الموضوع لقيادة الدولة 
لمكافحة  لوطنية  ا لهيئة  وا

الفساد.

صخر   لية  لما ا وزي���ر  فضائح  تستمر 
الوجيه في حكومة ال��وف��اق الوطني 
وال��ذي كان يرأس قبل توليه حقيبة المالية 
منظمة »برلمانيون ضد الفساد«، لكنه ومنذ 
توليه الحقيبة لم يتردد في ارتكاب جملة من 
المخالفات المالية واإلدارية التي نشرناها تباعًا 

كلما توافرت لدينا الوثائق .
آخر تلك المخالفات هو إصدار الوزير الوجيه 
لقرار تعيين في وظيفة مدير مالي )مساعد 
ملحق ثقافي للشئون المالية( لموظف مجاز 
دراسيا لم تنتهِ فترة دراسته بالمخالفة 
لقانون البعثات واإلج���راءات التي تنص 

عليها.
حيث تكشف الوثائق إصدار وزير المالية 

صخر الوجيه قرار وزاري برقم )142( لسنة 

2012م بشأن تعيين مستشارين مساعدين 
للشئون المالية في بعض سفارات اليمن 
منهم/ فارس طاهر المعمري _ ملحقا ماليا 

بجمهورية الصين الشعبية .
وثيقة أخرى تكشف أن فارس المعمري 
مجاز دراسيا ويحضر الدراسات العليا 
في جمهورية مصر العربية ، وتم إيفاده 
في العام 2007م لدراسة الدكتوراه 
في نظم المعلومات لمدة أربع سنوات 
، حيث ورد اسم المذكور في كشوفات 
المساعدة المالية للربع الثاني 2012م 
الصادرة عن قطاع البعثات ب��وزارة 
التعليم العالي برقم )133( ما يعني 
أن التعيين جاء بالمخالفة لقانون 

البعثات.

قالت مصادر حكومية ان حكومة باسندوة  الوجيه يعين مجازًا دراسيًا بمصر في وظيفة مستشار مالي بالسفارة اليمنية بالصين
رفضت صرف اكرامية رمضان للموظفين 
, واف��ادت المصادر ل�"براقش نت " ان مداوالت 
طرحت على مستويات عليا بشأن صرف إكرامية 
للموظفين لمساعدتهم في مواجهة احتياجات 
رمضان وغالء المعيشة غير انها قوبلت برفض 

شديد من قبل حكومة باسندوة .
واش��ارت المصادر إلى ان وزي��ر المالية صخر 
الوجيه رفض ذلك , وجمد مقترح صرف اكرامية 

رمضان .
ويترقب الموظفون في اليمن مع حلول شهر 
رمضان االكرامية التي كانت تصرف لهم بين 
حين وآخر خالل االعوام الماضية مع حلول شهر 

رمضان .
وكان الموظفون يترقبون هذا العام إكرامية من 
الحكومة الجديدة التي تضم العديد من الوزراء 
الذين كانوا ينادون بالوقوف مع الموظف واصحاب 

الدخل المحدود.

حكومة باسندوة ترفض 
صرف إكرامية رمضان


