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7 يحررها: 
توفيق الشرعبي

منع االضرابات حماقة يا 
حكومة باسندوة!!

تأبى حكومة باسندوة   
ال��ت��وق��ف ع��ن ارت��ك��اب 
األخطاء والحماقات واألعمال 
الصبيانية التي تؤكد يومًا بعد 
يوم أن هذه الحكومة كارثة بكل 
ما تحمل الكلمة من دالالت على 

الوطن والمواطنين..
فها هي الحكومة المرتبكة 
تقدم على اتخاذ ق��رار اخرق 
وأحمق.. ففي األسبوع الماضي 
أق��رت »حضر االض��راب بجميع 
صوره واشكاله والتصدي الحازم 
ل��اض��راب��ات غير المشروعة 
والمفتعلة.. وتناست حكومة 
باسندوة ان هذه االضرابات غير 
المشروعة والمفتعلة هي من 

أوصلتها إلى قيادة البلد..
وب��داًل من أن تعالج حكومة باسندوة أسباب 
االضرابات أقدمت على ما هو أسوأ من االضرابات 
المبادئ  وانتهكت بطيشها و»طرشانها« كل 

الدستورية والنصوص القانونية 
االعتصامات  كفلت حق  لتي  ا
والمظاهرات واح��ت��رام حقوق 
اإلن��س��ان ف��ي م��م��ارس��ة حقه 

للمطالبة بحقوقه!!
م��ا ال��ذي فعلته الحكومة أو 
حققته للموظفين أو المتعاقدين 
أو العمال أو المواطنين حتى 
تتجرأ وتصدر مثل هذا القرار 

»الغبي«؟!
وم��ا ه��و خير الحكومة ال��ذي 
وص��ل إل��ى الناس ليستسيغوا 
منها مثل هذه التصرفات الخرقاء 

و»الخرف« المخزي والمضحك!!
أجمل ش��يء ف��ي ه��ذا القرار 
ان��ه يكشف الوجه »المتجعد« 
للحكومة والنوايا الخبيثة التي 
تبيتها لهذا الشعب.. وهذا القرار سيوقظ الضمائر 
الجمعية في المجاالت المختلفة ألخذ حقوقهم 

سلميًا، أي عن طريق االضرابات!!

الحكومة تتراجع عن صرف 
العالوات نهاية أغسطس

طالب االتحاد العام لنقابات عمال اليمن حكومة   
باسندوة بسرعة ص��رف ال��ع��اوات السنوية 
المتوقفة والتسويات لجميع موظفي الجهاز االداري 

للدولة..
وقال محمد الحدري رئيس االتحاد في مؤتمر 
صحفي: إن على الحكومة سرعة اتخاذ االجراءات 
الكفيلة بصرف العاوات والتسويات لجميع 
إليه من  التوصل  لما تم  الموظفين وفقًا 
اتفاقيات بين االتحاد العام لنقابات عمال 

اليمن والحكومة السابقة.
وكانت حكومة باسندوة قد أقرت 
االسبوع قبل الماضي صرف العاوات 
الموازنة  في  المعتمدة  السنوية 
العامة للمجلس م��ع رات���ب شهر 

أغسطس الجاري 2012م.
وبدأت الحكومة0 تسرب معلومات أنها 
لن تسلم سوى عاوات عام فقط مع راتب 
شهر اغسطس الجاري للموظفين الذين لم 
يستلموا من قبل، في اش��ارة واضحة منها 
إلى عدم تمكنها من الصرف، وان قرارها كان 
مجرد بيع وهم لموظفي الجهاز االداري للدولة 

ومنتسبي القوات المسلحة واألمن.

الثأر الحكومي
ء   ا وزر م���ل  ي���ت���ع���ا

المشترك مع الوظيفة 
والخزينة العامة بشكل غريب 
ومقلق وك��أن ه��ذه األح��زاب 
لديها ثأر مع المناصب التي 
وصلت إليها وطالت من خالها 
إل��ى غيرها بحيث ل��م تنج 
مؤسسة أو هيئة إاّل ووصل 
إليها ثأر المشترك وانتقاماته 

السياسية..
وعندما زاد هذا الثأر عن حده 
لم يكن أمام مجلس الوزراء إاّل 
أن يتخذ جملة من اإلجراءات 
المانعة للوزراء من التاعب 
في التوظيف ومنع التوظف 
بالبدل أو التعاقد أو توظيف 
األق���ارب واستبشرنا خيرًا 

بهذه اليقظة المفاجئة لحكومة 
الوفاق..

ولكننا نفاجأ اآلن بأساليب اخرى 
يتخذها وزراء المشترك لممارسة 
تاعبهم وفسادهم، وعلى سبيل 
المثال فقد قام وزير الشئون القانونية 

محمد المخافي بتأسيس منظمة غير 
حكومية باسم ولده »مالك« للسيطرة 
على الدعم المقدم لمنظمات المجتمع 
العامة  الوظيفة  المدني ومستغًا 
والضغط على المانحين لتجيير العمل 

إليه بصفة شخصية..

ال��م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ي 
انشأها ال��وزي��ر تحت 
اس��م »مركز العدالة 
واالن����ص����اف« ب���دأت 
ت��ق��ص��ي م��ن��ظ��م��ات 
اخرى فاعلة وتستحوذ 
ر  باعتبا دعمها  على 
أن الوزير المخافي 
يوليها اهتمامًا خاصًا 
ما دام ريعها سيعود 
إلى خزينته الشخصية 
وابنه مالك المخافي..
وي��ذك��ر ان االت��ح��اد 
األوروب��ي قد خصص 
األس���ب���وع ال��م��اض��ي 
مبلغ 18 مليون يورو 
ألن��ش��ط��ة ال��ع��دال��ة 
ليمن  ا ف��ي  لية  االنتقا
التي يديرها ويسيطر عليها ويخرجها 
ال��وزي��ر محمد المخافي ف��ي ظل 
االن��ف��ات الحكومي غير المسبوق 
والذي جعل كل وزير يثأر وفقًا لمزاجه 

ورغبة حزبه!!

قرارات وتوجيهات 
مزكمة!!

عندما تشم روائح عفن   
نك  أ علم  فا حكومي 
بالقرب من قرار يحمل إمضاء 
لوفاقية،  ا الحكومة  رئيس 
وعندما تشعر بصداع أو تيبس 
الصوت  فابتعد ع��ن  فكري 
»الحكومي« القادم من »لقف« 
صاحبه أو »لجع« مذيع نشرة 

اخبارية في فضائية يمنية.
ففي عدن انتشرت- مؤخرًا- 
روائح مزكمة وعفنة وعندما 
بحث ال��ن��اس ع��ن مصدرها 
وجدوا توجيهات من باسندوة 
إل���ى م��ح��اف��ظ ع���دن بصرف 
أراٍض مملوكة ألهالي مدينة 
ء  لبنا لمستثمرين  الشعب- 

وحدات سكنية عليها..
الغريب أن وراء كل عفن 
حكومي مصدر إعامي يكذب 
ل��روائ��ح بعمل »نحنحة«  ا
إلخفاء الصوت ورش »مفردات 

منمقة« إلزالة »العرف«..

الوثائق التي نشرتها صحيفة 
»ال��ش��ارع« بهذا الخصوص 
كافية ألن يضع جميع الشعب 
حذرهم من ال��روائ��ح النتنة 
للحكومة التي ال تنبئ سوى 
عن حجم العفونة في »رأس« 
ال��ح��ك��وم��ة وب��ط��ن��ه��ا وك��ل 

جوارحها!!
ف��م��ذك��رة رئ��ي��س ال���وزراء 
محمد سالم باسندوة التي 
بعثها في تاريخ 12 يوليو 
2012م وأبدى فيها موافقته 
على مقترح المحافظ الذي 
لف  أ ثين  ثا ء  ببنا يقضي 
وحدة سكنية وتعويض ماك 
هذه  لمؤممة-  ا لمساكن  ا
المذكرة تدل بما فيه الكفاية 
أن وراء األكمة ما وراءها من 
»المقالب« التي تحتاج من 
المواطنين وضع االصابع على 
االنوف أو على الزناد للحفاظ 

على صحتهم!!

كائن الكهرباء.. وفساد صفقات المولدات المشبوهة
أخيرًا وبعد دوشته و»دشونته« ق��رر وزير   

الكهرباء سميع تشيكل لجنة لتقصي أسباب 
االنطفاءات الكهربائية المستمرة..

الوزير سميع أدرك أن اتهاماته لمن يسميهم »بقايا 
النظام« بأنهم وراء االنطفاءات ال يقبلها عقل وال تبرر 
فشًا، وليس أمامه من شيء سوى البحث عن االسباب 
الحقيقية وكيفية التعامل معها فالمواطن ال يهمه 

سوى »النور« مهما زوبع الوزير أو غيره..
وألن سميع فاشل ج��دًا وسيطاله التغيير القادم 
بدون أدنى شك وبإجماع محلي ودولي بدأ يدرك أن 
»سفاهته« ال تؤكل »خبزًا« فقد بادر إلى تدارك األمر 
بمحاوالت مستعجلة وارتباك وعشوائية ال تفيد ولن 

تجدي، بل قد  تدخل الوزير السجن وليس إبعاده من 
وزارة الكهرباء!!

فشراء المولدات المشبوهة وبعثرة األموال فساد وأي فساد!!

فقد قام الوزير سميع بممارسة فساد كبيرة من خال:
- التوقيع مع شركة محلية لشراء مولدات كهربائية 
لتزويد لحج بالكهرباء وبمبلغ مليون و300 ألف دوالر.

- شراء 20 ميجاوات من شركة »اجريكو« لتزويد 
حضرموت بالكهرباء وتزويد النقص الحاد في قطاع 

توليد الطاقة الكهربائية بالمحافظة.
- شراء أكثر من 223 ميجاوات لسد العجز الكهربائي 

في المحافظات الساحلية.
- شراء 14 مولدًا كهربائيًا بقدرة 20 ميجاوات..

وكل هذه المشتريات تمت بدون مناقصات في أسوأ 
صور العبث والنهب والحلول االسعافية وترقيع الفشل 
الحاصل من يوم اعتلى هذا الوزير هرم الوزارة وهو ال 
يعرف عنها وعن مشاكلها شيئًا باعتباره رجًا قادمًا من 

المؤسسة األمنية..
فا أفلح في تشغيل الكهرباء وال في تأمين خطوطها وأبراجها!!

أبــراج
 ال��ك��ه��رب��اء: الفشل 
واإلفساد اليمكن ان يمرا كل 
مرة بدون حساب.. أجعل حدًا 
لامباالة التي تتعامل بها 

في مسئولياتك.
 الصحة: خفف أنينك 
واسمع أنين اآلخرين فحظك 
غير مسئول عما تفكر فيه 

من مشروع.
 املياه: إذا لم تنجح في 
مهمتك فلن تتكرر لك.. خذ 
األمور بجدية ومازال أمامك 

متسع للفت األنظار.
 ال��ري��اض��ة: المشي 
ويساعد  لذهنية  ا يصفي 
على التفكير فا تدع الخمول 
يسيطر على المحيطين بك 

في العمل.
 املالية: لقد خيبت كل 
تك  زا متيا ا ومنحت  م��ل  أ
لشخص واحد ومن الصعب 
ج���دًا أن ت��ت��راج��ع ف��ي ظل 
الضغوط النفسية الشديدة.

 الخارجية: أنت تغوص 
تك  ومعنويا لعمق،  ا ف��ي 
مرتفعة.. هناك من يريد 
إفشالك، كن على مستوى 

عاٍل من المسئولية.
 التعليم الفني: أعد 
النظر في اصدقائك واحرص 
على س��ام��ة عاقتك مع 
الشريك.. أما على الصعيد 
يربك  المهني فهناك من 

أداءك الهزيل!
 : لي لعا ا لتعليم  ا  
الكبير كبير في تصرفاته.. 
أن��ت ال��ي��وم أكثر احترامًا 
ووطنية.. كن مطمئنًا فقد 
ح��ف��رت اس��م��ك ف��ي ج��دار 

الوطن وذاكرة األجيال.
 النقل: ال تتمسك بأفكار 
مودياتها قديمة جدًا.. كلما 
نك  مكا بإ لفشل  با تشعر 
ف��ب��رك��ة ح���ادث���ة معينة 

فالبعض يصدقك..
 ال��دف��اع: اح��ذر الغرور 
تك  ليا مسئو تتسع  فكلما 
ي���ق���ل ت���م���ي���زك وت��ك��ث��ر 
اخ��ف��اق��ات��ك.. ح��اف��ظ على 
»األبطال« كما تحافظ على 

نفسك.
 الداخلية: حظك مش 
مطمئن.. ستتورط بقضية 
المهني  ق��د تحرق كرتك 
تمامًا.. ال تتأمر على ذاتك 

وتمسّك بالحقيقة.
 النفط: ليس كل من 
يبتسم لك صديقًا.. ال تهمل 
أوراق��ك فهناك من يسرب 
أس���رارك ويتشفى فيك.. 
معنوياتك سترتفع ما دمت 

في نجاح متواصل.

وزير التربية ينقل أكثر من
 400 معلم من صعدة

يمارس وزير التربية والتعليم   
»اإلصاحي« خطيئة كبيرة 
بحق التعليم في محافظة صعدة 
من خال النقل الجماعي للمعلمين 
من المحافظة إلى محافظات أخرى 
والذي بلغ عددهم حسب مصادر 
من صعدة أكثر من أربعمائة معلم 

ومعلمة..
وإن صح ه��ذا الرقم ف��إن الوزير 
ينفذ سياسة »قذرة« خطط لها حزب 
اإلصاح لممارسة أنواع االستهدافات 

لتعليمية  ا لبنية  ا ستخلخل  ل��ت��ي  ا
وستصيب مستقبل التعليم في مقتل..

ورغم صياح ومناشدة محافظ صعدة ونقابة 
المهن التعليمية هناك إلى رئىس الحكومة بوقف 

هذا العبث المتمثل بنقل المعلمين 
دون أي معيار أو قانونية لذلك 
وبعيدًا ع ن مسمع ومرأى المجالس 

المحلية في المحافظة.
المستغرب في األم��ر ان بعض 
ت  جيها تو ي��ه��م  ل��د لين  لمنقو ا
بالنقل من باسندوة مباشرة حسب 

المعلومات..
ما اليدركه حزب اإلصاح ووزيره 
االش��ول ان هذا التصرف لن يؤثر 
نما سيؤثر  وإ »الحوثيين«  على 
على التعليم وعلى األج��ي��ال في 
صعدة وسيفسح المجال أمام »الحوثي« لنشر 
أفكاره بهسولة ويسر باعتباره البديل للمعلمين 

المنقولين!!

وزراء اإلقصاء 
يؤدون العمرة

عدد من ال��وزراء والمسؤولين   
يهرولون ألداء العمرة ويتقدمهم 
وزي���ر التربية وال��ت��ع��ل��ي��م.. ه��ؤالء 
المسؤولون إذا كانوا نكثوا العهود 
ويواصلون تعذيب الشعب وضرب 
الوحدة الوطنية ويمارسون العصبيات 
الجاهلية حتى في الوظيفة العامة 

بإقصاء الكوادر المؤهلة.. وغير ذلك
ه��ا ه��م ي��ه��رول��ون إل��ى األراض���ي 
المقدسة ألداء العمرة.. وال يدركون 
أن دم��وع ومعاناة الشعب ودع��اء  
الفقراء والمظلومين مستجابة عند 
اهلل سبحانه وتعالى الذي يمهل وال 

يهمل..


