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قريبًا باسندوة يعلن محافظات 
»إمارات« في قبضة »المرشد«!!

تعز من منصبه    تربية  إقصاء مدير  يكن  لم 
وتطنيش ترشيحات المحافظ شوقي آخر ما يقوم 
به باسندوة.. فمن يكن قراره بيد غيره يأتِ بالعجائب 

وينتج المصائب!!
وألن المشروع هو »أخونة« الدولة، فلن تتوقف حلقات 
اإلقصاء ومسلسل اإللغاء، فما يغفل عنه باسندوة يتمه 

محافظو اإلصالح!!
باسندوة ليس توافقيًا.. هكذا تقول قراراته وخطاباته 
وال يقدر على مواجهة مسؤولياته الوطنية بنزاهة 
واستقاللية، وإاّل لما اشترك في »أخونة« 6 مكاتب 
تنفيذية في محافظة الجوف، ولما سمح لمحافظ مأرب 
اإلصالحي ان يسخّر الوظيفة العامة لخدمة حزب 
»اإلصللالح« حتى غدت مكاتب المحافظة »اخوانية« 
بامتياز ولم يتبق سوى اعالن المحافظة »إمارة« وتصعيد 
المحافظ إلى مرتبة »المرشد« ومثل ذلك يحصل في 

محافظة عدن!!..
كأن باسندوة »لصَّص« تمامًا عن التفكير حتى غابت 
عنه أبسط محفزات اإلدراك لمخططات اإلصالح ومراميه 
السياسية التي ال تمت بصلة للدولة المدنية التي »دندن« 
بمفرداتها باسندوة في كثير من خطاباته النابعة من 

شعوره القديم..
أغلب قرارات باسندوة تدلل على أنه معصوب الضمير 
ويؤدي غرضًا سياسيًا ألخونة الدولة بالنيابة عن الطرف 

أو الحزب المعني بذلك.. وهذا ما يأسف له كثير من 
محبي باسندوة أن يصبح بعد هذا العمر والعمل.. 

مجرد حطب لمشروع »األخونة« الذي يهدد كل 
أحالم وطموحات الدولة المدنية الحديثة..

إذا كان باسندوة اليدرك حجم كراهية »اإلصالح« 
للمؤتمر الشعبي العام وسعيه الحثيث الجتثاثه 
بكل الوسائل واألساليب، فبإمكان باسندوة 
مراجعة القرارات، وعلى سبيل المثال في 
الجوف، فجميع من تم تعيينهم بللداًل عن 
المؤتمريين هم من »اإلصالح« وبإمضاءات 

باسندوة أو موافقته على ذلك باإلمالء!!
يتساءل البعض.. كيف استطاع اإلصالح 
أن يُفقِد باسندوة فعله الذاتي الحر حتى 

صار ال يتسع إاّل لقرارات مطبوعة في مخيمات 
»االخوان« أو مقرات »اإلصالح« ويشارك 

باستماتة في »أخللونللة« الدولة، 
وهو بهذا ال يشارك اإلصالح 
فللي االنتقام مللن المؤتمر 
معهم  يمارس  بل  فحسب 
جريمة اغتيال مشروع الدولة 
ليها  إ طمح  لتي  ا نية  لمد ا
الشباب وطالما انتظروا ميالد 

فجرها!!

تحذيرات بشطب 
»الحصبة« من 
التراث العالمي!!

تخيَّلوا أن   
»الحصبة« 
ئمة  قا ضللمللن 
التراث العالمي 
وملللهلللددة من 
منظمة  قللبللل 
اللليللونلليللسللكللو 
بلللاللللشلللطلللب 
ألسلللللللبلللللللاب 
مللنللطللقلليللة.. 
حينها  ا  تخيلو
بايكون  إيلللش 
موقف رئللىس 
الوزراء باسندوة 
أمللللللام حللملليللد 
األحمر خصوصًا 
هللل  تللجللا ا  ذ إ
الللتللهللديللد كما 
مع  اآلن  يفعل 
صنعاء القديمة 

وزبيد!!
رغللم »رّفلللاس« 
مللللنللللظللللمللللة 

اللليللونلليللسللكللو 
وتللحللذيللراتللهللا 
المتكررة والجادة 
باسندوة  أن  اّل  إ
ضابط نفسه حتى 
اللحظة ولم يظهر 
يح  بتصر علينا 
يحمّل »صالح« 
مسئولية ما يجري 
لصنعاء القديمة 
ومدينة زبيد وما 
سلليللتللرتللب على 
ذلك من عقوبات 
ثقافية ستفرضها 
على  لمنظمة  ا

بالدنا..
دعللونللا نتخيل 
الحصبة هي  أن 
الللمللهللددة.. فما 
اللللللذي سلليللقللوم 
بلللله بلللاسلللنلللدوة 
تللجللاه تحذيرات 

اليونيسكو!!

أعلللتلللقلللد أن   
أخطاء وفشل 
محافظ الجوف ناتجة 
عللن سلللوء إمللللالءات 
حللزبلله »اإلصلللللالح« 
وتدخله فللي شئون 

عمله المحلي..
المحافظ اإلصالحي 
يشتغل »أخونة« في 
كل مكاتب المحافظة 

الكثير يسخرون  ما جعل  وبغباء شديد 
ويهزأون من ادارتلله للمحافظة عن بُعد، 
بمعنى أدق بالتلفون من صنعاء، حيث لم 
يقم سوى بزيارتين للمحافظة منذ تعيينه 

محافظًا لها..
شر البلية الذي »أوقشنا« ضحكًا ذلك الطلب 
»الغبي« الذي كشفته وثيقة رسمية ممهورة 

بإمضاء المحافظ محمد 
سالم الشريف حيث طلب 
فيها من معالي الدكتورة 
أمة الرزاق حُمد- وزير 
الللشللئللون االجتماعية 
والللعللمللل- أن تدعم 
فللرع الجبهة الوطنية 
فللي المحافظة أسللوة 
بمثيالتها من منظمات 

المجتمع المدني..
وببساطة جاء رد الوزيرة حُمد كالتالي: »األخ 
المحافظ.. دعم الجمعيات يتم عبر السلطة 
المحلية وال يوجد في موازنة الوزارة حاليًا دعم 

مالي«.
ربما أن حزب »اإلصالح« لم يبلغ المحافظ أنه 
رئيس السلطة المحلية بالمحافظة، ليقع في 

مثل هذا الغباء..

الرقم الذي »فجع« وزير التربية!!المحافظ يطلب.. والوزيرة ترد!!
كشف وزيلللر التربية   

الدكتور األشللول عن 
أرقلللام فللي وزارتللله وصفها 
بالمخيفة، ومللنللهللا وجللود 
ومعلمة  معلم   )77000 (

خريجي ثانوية..
اللللرقلللم كللبلليللر ومللخلليللف 
فعاًل ولكن الوزير األشللول 
اكتشافه  عللنللد  ينتبه  لللم 
وكشفه لهذا الرقم أن حزبه 
»اإلصلللالح« كللان وراء حشو 
لكم  ا بهذا  لتربية  ا رة  وزا
الهائل من المعلمين خريجي 
الثانوية من الفقاسات التي 
انشأها اإلصالح تحت مسمى 

»المعاهد العلمية ومعاهد 
المعلمين« التي فرّخت هذا 
الللرقللم الللذي صللدم معالي 

الوزير..
بإمكان األشول أن يصحح 
التربية  سلبيات حزبه في 
ويللكللثللف الللجللهللود لتأهيل 
وتللدريللب أولئك المعلمين 
البالغ عددهم 77 ألف معلم 

ومعلمة بمؤهالت الثانوية..
وقطعًا.. لو قام الوزير بذلك 
فسيكون عماًل عظيمًا افضل 
بكثير من استخدام الرقم 
»الفاضي«  للمزايدة على 

عفوًا على الماضي!!

720 منحة للتنافس  بين الطالب  
أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب  

الترشيح للمنح الدراسية للعام الجامعي 
2013 /2014م في عدد من الدول الشقيقة 
والصديقة للطالب الحاصلين على الثانوية 

العامة- القسم العلمي - للعام الدراسي 2011 
/2012م .

وأوضحت أن عدد المنح 720 منحة 
منها 57 منحة ألوائل الجمهورية و278 
منحة خارجية و385 منحة داخلية ألوائل 

المحافظات تم توزيعها على المحافظات 
بالتساوي   5 منح لكل محافظة  بواقع 

وبحسب المعايير المعمول بها سنويًا.

وتنص تعليمات الللوزارة للطالب المتقدمين 
بللطلللللب الللتللرشلليللح علللللى إلللللزام كللل طالب 

بتحديد رغبته في الحصول على منحة خارجية 
أو داخلية بدقة وحرص ، وتؤكد التعليمات أن أي 
طالب يتخلف عن السفر أو االلتحاق بالدراسة في 

الموعد المحدد سيحرم من أية منحة أخرى.
يُذكر ان   22 لجنة باشرت السبت استقبال 
ملفات الراغبين في الترشيح لهذه المنح في 
مكاتب وزارة التربية والتعليم في المحافظات 
16 مارس  وتستمر حتى السبت الموافق 

الجاري.
 ودعت الوزارة الطالب الى زيارة موقعها 

االلكتروني على العنوان التالي:

http://www.yemen.gov.ye/portal/mohe

وزراء المشترك 
خارج الخدمة

خالل زيارته التفقدية   
لعدن ضخَّ فخامة االخ 
الرئيس عبدربه منصور 
هادي مبالغ مالية ضخمة 
لتطوير خدمات الكهرباء 
والمياه والتربية والتعليم 
والتي تحتاجها مدينة عدن 
بصورة اساسية.. والسؤال 
اين وزراء الكهرباء والمياه 
والتربية والتعليم، ولماذا 
لللم يللقللومللوا بواجباتهم 
تجاه المواطن بعدن كما 

الجمهورية  رئلليللس  فعل 
مشكورًا..؟!

أحد الخبثاء علق على ذلك 
المشترك  ء  وزرا  : بقوله 
خارج الخدمة العامة ألنهم 
ب  حز مة  بخد ن  لو مشغو
االصللللللالح علللللى حللسللاب 
الللحللكللومللة وعلللللى حساب 
المال العام وعلى حساب 
المواطن اليمني المصدوم 
باالصالح.. فما رأي رئيس 

حكومة الوفاق..!؟

الحكومة تدعو الجميع إلى تجاوز 
الخالفات وبدء صفحة جديدة

طالبت حكومة الوفاق جميع ابناء الشعب اليمني بتجاوز  
خالفاتهم وان يسمو باقوالهم وافعالهم فوق الجراح، 
بما يواكب الحاجات الحقيقية للوطن في هذه المرحلة الحساسة 
التي تستدعي وحدة الصف وخوض غمار الحوار الوطني بروح 

المسئولية والتطلع نحو الغد بروح جديدة.
ودعا مجلس الوزراء خالل اجتماعه االستثنائي السبت الجميع 
الى بدء صفحة جديدة عنوانها االنتماء الخالص للوطن بما 
يمثله ذلك من أهمية في وقوف الجميع على مسافة واحدة من 
حوار وطني يرتكز على أسس الشفافية والموضوعية واالحترام 
المتبادل، واالبتعاد عن هدم الذات والسلبية، للنهوض بالوطن 

ومواجهة التحديات لما فيه خير ومصلحة الجميع.
وأهللاب مجلس الللوزراء بوسائل اإلعللالم بمختلف انواعها 
وتوجهاتها ومشاربها، ترشيد الخطاب االعالمي واألسهام من 
موقعها المؤثر والحساس في هذه المرحلة في خدمة إنجاح 

مؤتمر الحوار الوطني والمساعدة في اعالء ثقافة الوطن 
ومصالحه العليا على ما سواها من المصالح الذاتية والحزبية 

واالنية خاصة في هذا الظرف االستثنائي
وأكد على الدور المعول على االحزاب السياسية والمنظمات 
الجماهيرية والمنابر االرشادية والتوعوية والثقافية في االسناد 
الفاعل الجراء وانجاح الحوار الوطني الشامل وشرح ابعاده 
المختلفة لكافة المكونات الشعبية، وانعكاسات نجاحه المتوقع 

على حاضر ومستقبل اليمن..
مؤكدًا أن الحوار الوطني هو البديل األوحد لتجنب االحتراب 

والصراعات الدموية والتشظي واالنزالق نحو المجهول.
ولفت المجلس الى اآلمال المعقودة على مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل في رسم المالمح المستقبلية لبناء الدولة 
الحديثة على اسللاس الحرية والمساواة وسيادة النظام 

والقانون.


